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 ، أهمها الخرٌطة، والصور. لمعرفة األماكن والمواقع من حولنا نستخدم مجموعة من األدوات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من حوله.(  المواقع واألماكن )  أستخدم اًلنسان الخرٌطة منذ القدم لتحدٌد 

 ؟ ما المقصود بـ: الخرٌطة س/
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ة األولىلوحدا

 بلدنا ورموزه الوطنٌة

 

الخرٌطة :  أوًًل   

 

 : ، باستخدام هً رسم توضٌحً لسطح األرض أو جزء منه

 مجموعة من الرموز-

 واأللوان-

 بمقٌاس رسم محدد-
 

 الخرٌطة-1
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 لكل خرٌطة مجموعة من العناصر والمكونات التً تساعد فً قراءة الخرٌطة وفهمها     
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مفتاح  مقٌاس الرسم

 الخرٌطة

 خرٌطة جمهورٌة مصر العربٌة

 عنوان الخرٌطة

 شبكة االحداثٌات

 عناصر الخرٌطة -2
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.ٌوضح المعلومات الواردة على الخرٌطة 

:أهمٌته 

 نستنتج عن طرٌقه ما تحتوٌه الخرٌطة من بٌانات            

 عنوان الخرٌطة

.ٌوضح معنى األلوان والرموز الواردة على الخرٌطة 

 

 مفتاح الخرٌطة

 توضح:                    

:الجهات اًلصلٌة 
 الؽرب –الشرق 

 الجنوب –الشمال 

 الفرعٌةالجهات: 

 الجنوب الؽربً –الشمال الشرقً 

 الجنوب الشرقً –الشمال الؽربً 

:أهمٌتها 

 األخرى.تساعدنا على تحدٌد موقع معٌن على الخرٌطة بالنسبة للمواقع 

 وردة البوصلة
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 دوائر العرض

ادوائر تتخذ شكآل  ًٌ  .أفق

شمال وجنوب دائرة العرض 
 .الرئٌسٌة

 (دائرة األستواء)وتعرؾ بؤسم 

 خطوط الطول

اخطوط تتخذ شكآل  ًٌ  .رأس

 .شرق وؼرب خط الطول الرئٌسً

 (خط جرٌنتش)وٌعرؾ بؤسم 

 

 

  

هو النسبة بٌن المسافة على الخرٌطة وما ٌقابلها على الطبٌعة                            

:أهمٌته 

  الرسم على تصؽٌر المساحات الكبٌرة لرسمها على الخرٌطة.ٌساعد مقٌاس 

( :  كٌلومتر فً الحقٌقة( 100سنتٌمتر على الخرٌطة =  1كم( )كل 100:1فنقول مثًلا

:مثال 

سنتٌمتر فإن المسافة  2إذا كانت المسافة بٌن القاهرة واألسكندرٌة على الخرٌطة تساوي 

 كٌلو متر 2X100 =200فً الحقٌقة تكون: 

 

:أهمٌتها 

 تساعد على تحدٌد موقع األماكن بدقة

 مقٌاس الرسم

 شبكة األحداثٌات
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 المختلفة، ومواقعها مثل: األماكن  لمعرفة الكثٌر من الناس   ٌستخدم الخرٌطة

  

 للوصول إلى األماكن السٌاحٌة واألثرٌة السائحٌستخدمها 

 فً تحدٌد مساحة ملكٌة األراضً الزراعٌة الفالحٌستخدمها 

 فً تحدٌد المواقع القبطانو الطٌارٌستخدمها 

 فً تحدٌد المواقع الحربٌة الجٌشٌستخدمها 

 فً الشرح المعلمٌستخدمها 

 فً المذاكرة التلمٌذوٌستخدمها 

 الخرٌطة أهمٌة -3
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ا:  الصور ًٌ  ثان

 الصور الجوٌة

 ٌتم التقاط هذه الصور باستخدام

، من مكان مرتفع فً الطائرات

 الجو.

 التصوٌر الجوي ٌعطٌنا صورة

 ومعالمها. حقٌقٌة لسطح األرض

 

 تساعد الصور الجوٌة فً رسم

 ودقة. خرائط اكثر تفصٌاًل 

 

 الفضائٌةالصور 

 ٌتم التقاط هذه الصور باستخدام

وهً تظهر  األقمار الصناعٌة،

 سطح األرض من أعلى.

 

 تتمٌز األقمار الصناعٌة بقدرتها

 .على الدوران حول االرض

 

 تتمٌز الصور الجوٌة بؤنها تلتقط

اكثر من  عدد اكبر من المواقع

 الصور الجوٌة.

 

لتحدٌد مواقع األماكن ٌمكننا إستخدام الصور إلى جانب الخرائط  

 وٌوجد نوعان من الصور:
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 ذذرٌثاخ عهى انذرس االًل

 أختر اإلجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن: (1)

 تتضمن الخرٌطة عدة عناصر، منها ................. -1

 جمٌع ما سبق( –مقٌاس الرسم  –وردة البوصلة  –)مفتاح الخرٌطة                                        

 رسم توضٌحً لسطح األرض أو جزء منه ٌسمى ............. -2

 دوائر العرض( –الخرٌطة  –خطوط الطول  –)مقٌاس الرسم                                               

 تساعد فً تحدٌد موقع معٌن على الخرٌطة بالنسبة إلى المواقع األخرى وتسمى ............ -3

 عنوان الخرٌطة( –رٌطة مفتاح الخ –مقٌاس الرسم  –)وردة البوصلة                                      

 ٌوضح ..................... مدلول ومعنى األلوان والرموز على الخرٌطة. -4

 وردة البوصلة( –دوائر العرض  –مفتاح الخرٌطة  –)عنوان الخرٌطة                                     

 ..................النسبة بٌن المسافة على الخرٌطة وما ٌقابلها على الطبٌعة تسمى  -5

 خطوط الطول( –مفتاح الخرٌطة  –مقٌاس الرسم  –)عنوان الخرٌطة                                      

ا لتحدٌد الموقع شرق خط الطول الرئٌسً أو ؼربه. -6        ٌا  تتخذ ........................ شكًلا رأس

 مفتاح الخرٌطة( –خطوط الطول  –عنوان الخرٌطة  –لعرض )دوائر ا                                    

 ٌشٌر ........................... إلى المعلومات الواردة على الخرٌطة. -7

 عىىان الخزيطح(          –وردج الثىصلح  –مفتاح الخزيطح  –)مقياس الزسم                                            

 صوب ما تحته خط: (2)

 (                        )             السائح فً الوصول للمناطق السٌاحٌة. الصور الفوتوغرافٌةتساعد  -1

 (                        )                                                عمودٌا.تتخذ دوائر العرض شكًل  -2

 (                        )                     ٌتم إلتقاطها باستخدام األقمار الصناعٌة.       الصور الجوٌة -3

 (                       )    لخرٌطة وما ٌقابلها على الطبٌعةهو النسبة بٌن المسافة على ا عنوان الخرٌطة -4
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 اشرح أهمٌة الخرٌطة بالنسبة للجٌش. (3)

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

 حدد العالقة بٌن خطوط الطول ودوائر العرض. (4)

........................................................................................................ 

........................................................................................................ 

 

 أمام العبارة الغٌر صحٌحة:)×( عالمة أمام العبارة الصحٌحة و )√( ضع عالمة  (5)

 (          )      . على الخرٌطة فً شبكة اإلحداثٌاتٌظهر مدلول ومعنى األلوان والرموز الموجودة  -1

 (          )                       الشمال الؽربً من االتجاهات األصلٌة. – 2

 (          )                   الصور الجوٌة.ا من المواقع عن الصور الفضائٌة تلتقط عددا كبٌر – 3

 (          )                     خطوط الطول ترسم بشكل عرضً على الخرٌطة. – 4

 (          )             ٌمكن رسم الخرٌطة بدون مفتاح الخرٌطة.                                         -5

 (          )          ٌمكن معرفة أي موقع على سطح األرض باستخدام الخرٌطة.                       -6

 (          )          ٌساعد مقٌاس الرسم على تحدٌد االتجاهات االصلٌة والفرعٌة على الخرٌطة.      -7

 (          )                             ٌوضح عنوان الخرٌطة المعلوات الواردة على الخرٌطة.          -8

 (          )            ٌستخدم قبطان السفٌنة الخرٌطة لتحدٌد المواقع.                                      -9
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 اصم انعنصز انذي ٌشٍز إنٍو انضيم:أمامك خزٌطح نمصز، أكرة   (6)

 

1-  

 

2-  

 

3-   

 

4-   

 

5-   

 

6-  

 

 : اًلتجاهات األصلٌة واألتجاهات الفرعٌةأرسم وردة البوصلة، ووضح علٌها   (7) 

 ) بداٌة من النقطة المرسومة (

 

 

 

 

 

 

 

 

 خرٌطة مصر

 وردة البوصلة 

................................

. 

................................

. 

................................

. 

................................

. 

................................

. 

                                                    ● 
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سؤل :فؤنك ستشىء  ) مثل قناة السوٌس ( ، عندما نرٌد معرفة معلومات عن حدث ما او اى   

؟ ؤكد من صحتها اتكٌؾ  ▪                            ؟ حصل على هذه المعلومات امن اٌن  ▪  

                                      سنحصل علٌها من  من المصادر 

 

 

البحر اًلحمر والبحر المتوسط عالمى ٌربط بٌن ممر مالحى اهم    ◄ 

 ◄  التجارة الدولٌةبفضلها احتلت مصر دورآ رئٌسٌآ فى 

 ◄ وازداد هذا الدور اهمٌة بعد حفر قناة السوٌس الجدٌدة عام 2015 م

 بداٌة الفكرة

  ● كانت حلمآ راود الكثٌر من الحكام  منذ القدم

● ففى عهد الملك ) سنوسرت الثالث (  تم حفر قناة                                            تربط 

 بٌن البحرٌن اًلحمر والمتوسط عن طرٌق نهر النٌل وسمٌت بقناة  سٌزوسترٌس

 حفر وافتتاح القناة 

مهندسٌن فرنسٌٌن اشرافوتحت  بؤٌدى المصرٌٌنقناة السوٌس  حفرتم  ●   

م للمًلحة العالمٌة 1869عام وتم افتتاحها  ●  

فى حفل اسطورى دعى الٌه ملوك العالم       

  قناة السوٌس الجدٌدة

 ● تم انشاء قناة جدٌدة )موازٌة( لتسٌٌر السفن فى اًلتجاهٌن بدون توقؾ فى مناطق انتظار القناة 

          ● مما قلل من زمن عبور السفن ، وقد تم افتتاح قناة السوٌس الجدٌدة فى عام 2115م

 الدرس الثانى 

والمصادر الثانوٌة   المصادر اًلولٌة  

 فسر  قناة السوٌس ) شرٌان اًلقتصاد المصرى ( 
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النقوش على القطع                                                                                                    

االثرٌة او المعابد                                                                                                    

بردٌاتلوا                                                                                                        

  )الرسائل( المخاطبات                                                                                                

الوثائق الرسمٌة                                                                                                      

كتابات المإرخون                                                                                                    
 القدماء 

االفًلم التسجٌلٌة                                                                                                     

 

الصور                                                                                                     

  

الكتب                                                                                                          

 

المقاالت                                                                                                        

 

الموسوعات                                                                                                         

 

االبحاث                                                                                                          

 

المصادر 

 اًلولٌة 

او   ) حفره ( تم نقشهكل ما 

سواء من  ) كتابته (  تدوٌنه

الحدث  عاصرواقبل اشخاص 

 بزمن فٌه ، وٌرتبط او شاركوا

الحدث  وقوع  

مصادر لتوثٌق  المعلومات 

 واالحداث 

 اكثر دقة ومعاصرة لًلحدث 

 صحة المعلومات عن قناة السوٌس فؤنك سوف تبحث فى مصادر معلومات وهى نوعانلكى تتؤكد من 

:  

بعد مرور كل ما تم تدوٌنه 

منذ وقوع الحدث ، زمن طوٌل 

الى المصادر  ٌستند وؼالبآ ما

 االولٌة 

مصادر لتوثٌق المعلومات 

 واالحداث

متوفرة وٌسهل الحصول علٌها 

  

المصادر 

  ثانوٌة ال
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 اقرأ واستنتج : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اى المصدرٌن ٌعتبر مصدر اولى ولماذا ؟ 

................................................................................................................  

................................................................................................................  

 المصدر اًلول

جزء من خطاب الرئٌس محمد انور السادات 

 5فى اًلحتفال بؤفتتاح قناة السوٌس فى 

م :1975ٌونٌو   

اكثر من  اؼلقتان قناة السوٌس سجل التارٌخ 

م نتٌجة 1967مرة فى الخامس من ٌونٌو 

العدوان الثًلثى على  ارض مصر ، لكن بؤذن 

هللا وبتوفٌق منه وامام العالم  اجمع فؤن قناة 

بالكامل من تم تطهٌرها السوٌس المصرٌة قد 

العدوان االسرائٌلى بعد العبور المجٌد فى 

م ومعارك التحرٌر 1973السادس من اكتوبر 

واصبح طبٌعٌآ ان ٌكمل هذا الشرٌان والكرامة 

المصرى الحٌوى مسٌرة العبور فى سبٌل 

سعادة االسرة االنسانٌة ورخائها وٌواصل 

رسالته العالمٌة فى الربط بٌن اطراؾ العالم 

 كله وتعمٌق التبادل بٌن االمم والشعوب 

 –: موقع ذاكرة مصر المعاصرة  المصدر

  مكتبة االسكندرٌة 

 المصدر الثانى 

 احد الكتب عن قناة السوٌس

ان حفر قناة السوٌس تم بواصفات خاصة مع 

مراعاة الظروؾ الطبٌعٌة للمنطقة ، لقد كان 

حفرها ٌحتاج الى عبقرٌة فنٌة رائعة ، ان 

مصر بموقعها المتمٌز بٌن قارات العالم ازداد 

اهمٌة بحفر قناة السوٌس التى جعلت من 

ة دوائر االتصاالت مصر نقطة التقاء كاف

العالمٌة ، فضآل عن ان قناة السوٌس هى 

الشرٌان التجارى االهم فى العالم والذى 

 ٌصل طرق التجارة بعضها ببعض

  

: قناة السوٌس تارٌخها ومشكًلتها ،  المصدر

م 2015انجلو ساماركو   

 

 ًلحظ المصدرٌن التالٌٌن عن قناة السوٌس واستكشف الفرق بٌنهم 
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تبحث فى مصادر المعلومات فؤنك سوؾ تجدها تتضمن حقائق واراء فهل تعرؾ ما الفرق بٌنهما ؟عندما   

 

   

 

 

 

 

  

والرأى  الحقٌقة   

ثبوت هى معلومات او احداث تم 

والتؤكد من دقتها سواء من  صحتها

 : وتتسم البحث او التجرٌبخًلل 

بالدقة والموضوعٌة  -1  

ونادرآ ما تكون ؼٌر صحٌحة   -2  

 مثال :

تتمتع مصر بمكانة اقتصادٌة 

واستراتٌجٌة كبٌرة بسبب وجود قناة 

 السوٌس 

عما ٌشعر او ٌفكر فٌه تعبٌر  هو

وقد شخص ما تجاه موضوع معٌن 

لذلك  تكون صحٌحة او خطؤ  

ال ٌجب التسرع فى االخذ بها اال 

 بعد التؤكد منها

:مثال  

تعد مدٌنة الؽردقة اجمل المدن 

 المصرٌة 

  

 اقرأ المعلومات التالٌة ، ثم حدد ما اذا كانت كل جملة تعبر عن حقٌقة او رأى : 

مدٌنة الؽردقة من اجمل المدن المصرٌة  -1  

م 2017نسمة وفق تعداد  190592بلػ عدد سكان الؽردقة  -2  

هذه الصورة رائعة الهرامات الجٌزه  -3  

م 147بلػ ارتفاع الهرم االكبر وقت تشٌٌده  -4  

 

 فكر واجب :

 الرأى حقٌقة

 الحقٌقة

 )البحث والتجربة (

 الرأى

( تفكٌرو شعور)  
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 معرفة اسم المإلؾ وتخصصه 

 معرفة المكانة العلمٌة للمإلؾ 

 تحدٌد هل شارك المإلؾ فى الحدث او عاصر وقت حدوثه

: تحدٌد هدؾ المإلؾ من النص    

ام ٌحاول اقناعنا بفكرة ما ؟/ هل ٌزودنا بمعلومات   

المقارنة بٌن المعلومات الواردة  فى المصدر بمصادر اخرى للتؤكد من 
 صحة هذه المعلومات 

1 

2 

3 

4 

5 

؟كٌف اقٌم مصادر المعلومات   

للحكم على مدى صحة المعلومات الوارده فٌه )نتؤكد( عندما تقرأ نصآ ما البد ان تتحرى الدقة  

  .بد ان تمٌز بٌن الحقائق واالراء التى ٌتضمنها النصوال

ذلك من خًلل ما ٌلى :     ؟  الحكم على ان ما كتبه المإلف ٌمثل حقٌقة ام رأٌآكٌف ٌمكنك   

خطوات 

تقٌٌم 

 المصادر

من الخطوات السابقة ستتمكن من التمٌٌز بٌن الحقائق واالراء والتؤكد من صحة المعلومات ، 

  عدم نقل اى معلومات دون التؤكد من صحتهااحرص على 

ًٌاس/ كٌف ٌمكنك الحكم على ان م ؟ ا كتبه المإلف ٌمثل حقٌقة ام رأ  

ج/ اذا ذكر المإلؾ معلومات او احداثآ صحٌحة ودقٌقة ، فهذا ٌكون حقٌقة ، اما اذا عبر عما 

 ٌشعر به او ٌفكر فٌه فهذا ٌسمى رأٌآ 

ة على وسائل التواصل اًلجتماعى ؟س/ ما خطورة نشر معلومات غٌر صحٌح  

 ج/ ٌإثر ذلك على استقرار و امن المجتمع 
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 تدرٌبات على الدرس الثانى

)1( )تقوم بكتابة بحث عن قناة السوٌس( انظر الى قائمة المصادر التالٌة ثم اكتب "اولى" او " ثانوى" 

 امام كل عبارة :

)                          (                          م1869نوفمبر عام  17مقالة فى صحٌفة صادرة فى  -1  

)                          (                          رسالة كتبها المهندس المسئول عن مشروع حفر القناة -2  

)                          (                                             مقالة فى موسوعة حول تارٌخ القناة  -3  

)                          (                                              صورة مرسومة لقناة السوٌس حالٌآ  -4  

 )2( حدد اوجه الشبه واًلختالف بٌن المصادر اًلولٌة والمصادر الثانوٌة :

 

 )3( اكمل العبارات اًلتٌة بكلمات مناسبة مما بٌن القوسٌن : 

السوٌس (              – اولٌآ  –حقٌقة   –مصادر ثانوٌة   –) رأى                            

............................كل ما تم تدوٌنه بعد مرور زمن طوٌل منذ وقوع الحادث مثل الكتب هو  -1  

  ....  بٌن البحر االحمر و البحر المتوسطربطت قناة ................ -2

المعلومات او االحداث التى تم ثبوت صحتها والتؤكد من دقتها ٌطلق علٌها ......................... -3  

ه العبارة عن .........................الهرم االكبر هو المعلم االثرى السٌاحى االهم فى مصر تعبر هذ -4  

   لوحة نارمر التى تعود للتارٌخ المصرى القدٌم  تعتبر مصدرآ .......................... -5

االختًلؾ اوجه  اوجه الشبه 
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 )4( اختر اًلجابة الصحٌحة مما بٌن اًلقواس :

ثانٌآ (  –رباعٌآ  –اولٌآ  –المصدر المعاصر للحدث ٌعد مصدرآ ...................              ) ثانوٌآ  -1  

المخاطبات ( –النقوش  –البردٌات   -تعد ...................... من المصادر الثانوٌة             ) الكتب  -2  

تربط قناة السوٌس بٌن البحر االحمر و ................. -3  

المحٌط االطلنطى ( –ر المتوسط البح –البحر االسود  –) البحر المٌت                                           

االحادٌة ( –االولٌة  – رباعٌةال –النقوش والبردٌات من المصادر ....................         ) الثانوٌة   -4  

  الدانوب ( –السوٌس  –سٌزوسترٌس  –حفر الملك سنوسرت الثالث قناة .............              ) بنما   -5

  امامك  تعد مصدرآ ثانوٌآ ...................اى الصور التى  - 6

 

 

 )5( اكتب ما تشٌر الٌه العبارات : 

).............................(                     كل ما تم تدوٌنه بعد مرور زمن طوٌل منذ وقوع الحدث -1  

  .............................()       كو فٌهوٌنة من اشخاص عاصروا الحدث او شاركل ما تم نقشه او تد -2

).............................(                 تعبٌر عما ٌشعر او ٌفكر به شخص ما اتجاه موضوع معٌن -3  

 )6( صوب ما تحته خط :

 1- تتمٌز المصادر الثانوٌة بؤنها اكثر دقة ومعاصرة للحدث

 2- حفرت قناة السوٌس تحت اشراؾ مهندسٌن انجلٌز 
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؟؟) الماء( المحٌط  و    ) الٌابس (بالقارة الموجودة بالصفحة ، ما المقصود ) كوكب االرض ( بالنظر الى خرٌطة العالم   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

انتاركتٌكا    استرالٌا     امرٌكا الجنوبٌة    امرٌكا الشمالٌة        اوروبا       ٌا    اس            افرٌقٌا   

القارة القطبٌة الجنوبٌة                                                                                                    

 الدرس الثالث

 موقع مصر بالنسبة الى العالم 

 القارة 

 الٌابسمساحة واسعة من 

 تضم عددآ من الدول بداخلها 

 المحٌط 

المالح  الماءمساحة واسعة من 

   ذات اعماق كبٌرة

الموقع 

 الجغرافى 

موقع المكان 

بالنسبة 

 للٌابس والماء 

 مم ٌتكون العالم ؟ 

سبع 

 قارات 

خمس 

 محٌطات 

  جدٌدقارات العالم ال قارات العالم القدٌم 
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 الشمالى المتجمد المحٌط                         المحٌط الهندى          المحٌط الهادى                         

الجنوبى المتجمد المحٌط                            االطلنطى المحٌط                           

                                                                                   

اشاد العدٌد من الكتاب والمفكرٌن ، ومن بٌنهم الجؽرافى ) جمال حمدان ( بؤهمٌة موقع مصر بٌن قارات   

    العالم القدٌم واثره على االقتصاد المصرى والعالمى حٌث : 

 

 

   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محٌطات العالم 

 ما موقع مصر الجغرافى بالنسبة للعالم ؟

لقارة افرٌقٌا فى قلب العالم  الشمالى الشرقىتقع مصر فى الركن 

 القدٌم 

 ٌحدها البحار من

البحر االحمر  : الشرق          البحر المتوسط :  الشمال   

من الؽرب والجنوب  الٌابسوٌحٌط بها     

الوطن العربىقلب  مصر  

ة افرٌقٌا . الدول العربٌة بقارة اسٌا وبقار الذى تلتقى عنده   
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بجٌرانها تجارٌآ وحضارٌآ تسهٌل اًلتصالساعد موقع مصر الجؽرافى على  -1  

بٌن الشرق ) اسٌا ( والؽرب ) اوروبا وامرٌكا (  مركزآ تجارٌآ ومعبرآ للتجارة الدولٌةاصبحت مصر  -2  

 

 1 - نهر النٌل : 

 اضاؾ نهر النٌل اهمٌة كبرى لموقع مصر ، حٌث : 

 

 

 

ازدهار اًلقتصاد المصرى (  –) قٌام الحضارة المصرٌة القدٌمة : مما ساعد على                

 2-قبل حفر قناة السوٌس : 

بٌن قارة اسٌا شرقآ و قارة اوروبا ؼربآ ، حٌث كانت السفن تسٌر كالتالى : مركزآ حضارٌآ كانت مصر    

   

 

 

 

 

 ما اهمٌة موقع مصر الجغرافى قدٌمآ وحدٌثآ

قدٌمآاهمٌة موقع مصر   

عاش المصرٌون على 

ضفتٌه وقاموا بؤعمال 

  الزراعة

بٌن  كطرٌق للتجارةاستخدم 

 شمال مصر وجنوبها 

وكذلك بٌن مصر ودول وسط 

 افرٌقٌا 

كانت سفن 

البضائع تؤتى من 

عبر البحر  اسٌا

االحمر حتى 

 خلٌج السوٌس 

من برآ ثم ٌتم نقلها 

نهر السوٌس حتى 

ومنها الى  النٌل

 البحر المتوسط

الستكمال طرٌقها 

 الى اوروبا 

كان هذا ٌؤخذ الكثٌر 

من الوقت و الجهد 

 والمال 
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 بعد حفر قناة السوٌس زادت اهمٌة موقع مصر : 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 اهمٌة موقع مصر حدٌثآ

  قناة السوٌس

تضاعفت اهمٌة موقع مصر بعد حفر قناة  -

م 1869السوٌس والتى تم افتتاحها للمًلحة عام   

حٌث ربطت قناة السوٌس بٌن البحر المتوسط  -

 والبحر االحمر 

 مما ٌإدى الى : 

مدة االبحار بٌن اسٌا واوروبا )تقلٌل(  تقلٌص -1  

توفٌر الوقت والمال والجهد   -2  

 

ح طرٌق رأس الرجاء الصال  

طرٌق كانت تقطعه السفن حول افرٌقٌا  -  

وكان ٌؤخذ الكثٌر من الوقت والجهد والمال  -  

 قناة السوٌس الجدٌدة 

م 2115ت اهمٌة موقع مصر بعد حفر قناة السوٌس الجدٌدة فى عام دزا  

 مما ساعد على : 

ساعة فقط  11  ساعة الى 20  تقلٌل زمن مرور السفٌنة فى القناة من -1  

استٌعاب اكبر السفن حجمآ وحمولة  -2  

االتجاهٌن والسماح بمرور السفن فى  -3  

 طرٌق

قدٌم    

 طرٌق

  جدٌد
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 انظر للصورة واستنتج :

 تقع مصر فى قارة .......................

  تقع مصر فى الركن ......................

تتوسط مصر ........... قارات   

 اقرأ واستنتج : 

، فهى البلد الوحٌد قلب افرٌقٌا وقلب العالم القدٌم مصر جمعت فى آن واحد بٌن الى ان  )جمال حمدان اشار 

الذى تلتقى فٌه القارتان وٌقترب من الثالثة، وهى االرض الوحٌدة التى ٌجتمع فٌها البحران، كما ان قناة 

، وهى مركز النقل االول للؽرب (س تعد القلب النابض لمصر والعالمالسوٌ  

سابقة استنتج : فى ضوء العبارة ال  

ما القارتان المشار الٌهما فى الفقرة ؟ ...................................................................... -1  

ماذا ٌقصد بالقارة الثالثة فى الفقرة ؟........................................................................ -2  

لمشار الٌهما فى الفقرة ؟....................................................................... ما البحران ا -3  

 تدرٌبات على الدرس الثالث

  اقرأ الجمل التالٌة ، واستنتج ما تشٌر الٌه كل عبارة : )على مر الزمان كان لموقع مصر الجغرافى 

 اهمٌة اقتصادٌة كبرى (

التجارة ، وهو مصدر اساسى للزراعة وقٌام الحضارة المصرٌة القدٌمةساهم فى  - 1   

..(........)....................  

  )..............................(تعتبر شرٌانآ مًلحٌآ ٌربط بٌن الشرق ) اسٌا ( والؽرب ) اوروبا وافرٌقٌا(  -2

              واالفرٌقٌةتعد حلقة االتصال بٌن دول الوطن العربى االسٌوٌة  -3
)...............................( 
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 )2( ضع عالمة √ امام العبارة الصحٌحة وعالمة × امام العبارة غٌر الصحٌحة : 

)          (                                                     تعتبر قارة استرالٌا احدى قارات العالم القدٌم -1  

)          (                                                فى الركن الشمال الشرقى لقارة اوروباتقع مصر  -2  

  )          (                                   ساعدت قناة السوٌس الجدٌدة على مرور السفن فى االتجاهٌن -3

)          (                                              القارة مساحة كبٌرة من الٌابس تضم عدد من الدول -4  

)          (                                                     لم ٌإثر نهر النٌل على موقع مصر الجؽرافى -5  

(          )                                                              ٌحد مصر من الجنوب والؽرب مٌاه  -6  

)          (                                                 كان لمصر تؤثٌرآ كبٌر على جٌرانها تجارٌآ فقط  -7  

 )3( اختر اًلجابة الصحٌحة مما بٌن اًلقواس : 

استرالٌا ( –اوروبا  –افرٌقٌا  –) اسٌا       ................. صر فى الركن الشمالى الشرقى لقارةتقع م -1  

البحٌرة( –المحٌط  –النهر  –) الخلٌج    .............. مساحة واسعة من المٌاه المالحة ذات اعماق كبٌر -2  

ٌستخدم ........................ كطرٌق للتجارة بٌن شمال مصر وجنوبها  -3  

  نهر الراٌن ( –نهر دجلة  –نهر النٌل  – ) نهر الفرات                                                           

تربط حالٌآ بٌن البحرٌن االحمر والمتوسط ............... -4  

سٌزوسترٌس ( –قناة بنما  –بحٌرة ناصر  –) قناة السوٌس                                                        

ست ( –خمس  –اربع  –تتوسط مصر .................... قارات                                   ) ثًلث  -5  

 )4( اكمل العبارات اًلتٌة :

ٌحٌط الٌابس بمصر من جهتى .................... و .......................... -1  

.............................تقع مصر فى قلب قارات العالم  -2  

زادت اهمٌة موقع مصر بعد حفر .............................. -3  

ٌتكون العالم من .................. قارات و ................... محٌطات  -4 
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  )5( امامك خرٌطة لمصر حدد ما تشٌر الٌه اًلرقام :

   .........البحر .................. -1

........البحر ................... -2  

.........................نهر .... -3  

.قناة ............................. -4  

 )6( فكر واستنتج ) ما النتائج المترتبة على ( :

حفر قناة السوٌس الجدٌدة  -1  

......................................................................................................................  

وجود مصر بٌن قارات العالم القدٌم  -2  

...................................................................................................................... 

  (7( فى رأٌك : ماذا كان ٌحدث اذا لم تطل مصر على البحر اًلحمر والبحر المتوسط ؟

........................................................................................................................ 

 )8( ما العالقة بٌن موقع مصر الجغرافى وازدهار اًلقتصاد المصرى عبر التارٌخ ؟

........................................................................................................................  

 (9( دلل : على اهمٌة تؤثٌر قناة السوٌس على اًلقتصاد المصرى العالمى ؟

........................................................................................................................  
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ؤنه تم تقسٌمها الى عدة محافظات وطننا الحبٌب مصر فنظرآ التساع مساحة    

  

                           

   

 

 

                

              

 

    

       

 

 

 

 

 

 الدرس الرابع 

 محافظات مصر 

  ؟ما محافظات مصر

مجموعة من المراكز او االحٌاء تضممن االرض  مساحةهى       

تفصلها عن المحافظات المجاورةحدود ادارٌة  حافظةلكل م                              

 المحافظة 

*الؽربٌة           القاهرة*  

 *الشرقٌة           *المنوفٌة 

 *االسكندرٌة       *القلٌوبٌة 

 *االسماعٌلٌة      *بورسعٌد 

 *الدقهلٌة           *كفر الشٌخ 

 *السوٌس   *البحٌرة   *دمٌاط 

 *الجٌزة           *الفٌوم 

*بنى سوٌؾ      *المنٌا    

*اسٌوط           *سوهاج     

*قنا               *االقصر     

*اسوان                  

هى المحافظات التى تقع على 

حدود  مصر مع الدول 

 المجاورة

 *شمال سٌناء    *مطروح 

 *جنوب سٌناء   *البحر االحمر

*الوادى الجدٌد             

 

 محافظات الحدود الصحراوٌة  محافظات الوجه القبلى  محافظات الوجه البحرى 

 27عدد محافظات مصر 

 محافظة 

الجدٌدمحافظة الوادى  اكبرها  

  محافظة دمٌاط اصغرها

 اذكر
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          محافظة  القاهرة هى عاصمة جمهورٌة مصر العربٌة 

: تم اختٌار القاهرة كعاصمة لمصر لفترات طوٌلة على مر الزمان وذلك بسبب    

(  الوجه البحرى بالوجه القبلى)  نقطة التقاء، فهى المتمٌز موقعها          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           معالم اثرٌة                         الوزارات                             مراكز

مراكز تجارٌة -مثل :                        مثل :                              الكنٌسة المعلقة    - مثل:  

مراكز صناعٌة  -وزارة التربٌة والتعلٌم                                   مسجد عمرو بن العاص -        

مراكز ثقافٌة  -                                         قلعة صًلح الدٌن االٌوبى                  -        

 

   

 

 ما عاصمة جمهورٌة مصر العربٌة ؟ 

 ٌوجد بالقاهرة 
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 امة المشروعات ، مثل :تقوم الدولة بتطوٌر القاهرة من خالل اق

  

حى االسمرات                        تطوٌر حى السٌدة زٌنب                   محور روض الفرج    

 

    عاصمة جدٌدةكما تقوم مصر حالٌآ بؤنشاء   

لتخفٌؾ الضؽط السكانى -1 ج/     

    وتكدس الخدمات فى العاصمة الحالٌة -2 

 

 

Global   Positioning   System              GPS 

    نظام      تحدٌد المواقع     العالمى                         

 

                   

                                           

 تحدٌد المحافظات          تحدٌد عنوان              تحدٌد االماكن        تحدٌد اتجاهات السٌر 

  ما وحدودها              وموقع مكان    

 

 

 

GPS ؟  ما نظام تحدٌد المواقع العالمى   

GPS استخدامات      

 استنتج
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 تدرٌبات على الدرس الرابع

  )1( صنف كل محافظة من المحافظات اًلتٌة على حسب المجموعة التى تتنتمى الٌها : 

قنا ( –االسماعٌلٌة  -الوادى الجدٌد  –القاهرة  –اسوان  –جنوب سٌناء  –سوهاج  –) االسكندرٌة         

محافظات وجه قبلى    محافظات الحدود  محافظات وجه بحرى  

   

 

 )2( اختر اًلجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن : 

شمال سٌناء( –السوٌس  –الفٌوم  –) الجٌزة       تعتبر محافظة ............... احدى محافظات الحدود   -1 

الوادى الجدٌد ( –االقصر  –الجٌزة  –) القاهرة    عاصمة جمهورٌة مصر العربٌة مدٌنة ............... -2  

محٌط( –جزٌرة  –محافظة  –) قارة           ............ مساحة من االرض تضم مجموعة من االحٌاء -3  

( 10 – 100 – 70 – 27)                      ٌبلػ عدد محافظات مصر ...................... محافظة  -4  

اسوان(  –القاهرة  –دمٌاط  –) االسكندرٌة            تتركز معظم الوزارات فى محافظة ................ -5  

الفترة الراهنة  ٌعد مشروع ................ من مشروعات تطوٌر العاصمة فى -6  

استصًلح االلؾ فدان ( –اقامة انفاق اسفل قناة السوٌس  –بناء مصدات لًلمواج  –) حى االسمرات          

؟    GPS ما اهمٌة نظام تحدٌد المواقع العالمى -7    

كل ما سبق  (    -تحدٌد المحافظات     -تحدٌد اتجاهات السٌر     -) تحدٌد االماكن      

لماذا ظلت القاهرة لعصور عدٌدة عاصمة للبًلد ؟ -8   

النها فى شمال مصر (  –ارتفاع عدد السكان بها  –نظرآ لمساحتها الكبٌرة  –) نظرا لموقعها المتمٌز   
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  )3( صوب ما تحته خط:

 1 - قلعة صًلح الدٌن األٌوبً تقع فً محافظة الجٌزة.

 2 - محافظة االسكندرٌة من محافظات الحدود

 3 -الحدود الدولٌة تفصل المحافظات عن بعضها البعض 

 4 - قامت الدولة بؤنشاء عاصمة جدٌدة لمصر لتخفٌؾ الضؽط السكانى على مدٌنة اًلسكندرٌة

 )4( ضع عالمة √ امام العبارة الصحٌحة وعالمة × امام العبارة غٌر الصحٌحة : 

)       (                                                    نظرآ التساع مساحة مصر تم تقسٌمها الى والٌات -1 

)       (                       مشروع حى االسمرات بمحافظة القلٌوبٌة من المشارٌع التى اقامتها الدولة  -2  

)       (                             تعد محافظة الوادى الجدٌد اصؽر محافظات مصر من حٌث المساحة  -3  

)       (                                            تعتبر كل من االقصر والمنٌا من محافظات الوجه القبلى -4  

)       (                                                   محافظة االسكندرٌة من محافظات الوجه البحرى  -5  

 )5( اكمل العبارات اًلتٌة بما ٌناسبها من كلمات مما بٌن اًلقوسٌن :

دمٌاط ( –القاهرة  –حى االسمرات  –ادارٌة  –) المواقع   

عاصمة مصر هى محافظة ....................... -1  

لتطوٌر العاصمة ٌعد مشروع .................... من اهم المشروعات السكنٌة  -2  

المحافظات عن بعضها تسمى حدود ................الحدود التى تفصل  -3  

اصؽر محافظة من حٌث المساحة ....................... -4  

فى تحدٌد ...................   GPS 5- ٌستخدم نظام   
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على شكل مستطٌل ٌتكون من ثًلثة الوان ٌرمز كل منها الى معنى محدد :         

 

     

 

   

 

   

 

    

 

 

 

 الدرس الخامس 

 علم مصر 

، ولكل جزء فٌه معنى خاص به ه كل بلد لٌعبر عن تارٌخه وتراثههو رمز ٌتخذ  

 ما المقصود بالعلم 

 ما شكل علم مصرنا الحبٌبة ؟ 

 اللون اًلحمر :

 ٌعبر عن مرحلة النضال ودماء الشهداء من اجل الحرٌة 

: بٌضاللون اًل  

السًلم ٌعبر عن   

اًلسود :اللون   

ضت له مصر فى فترات رٌعبر عن الظلم الذى تع
 االستعمار 

 النسر 

 ◄اصفر ذهبى 

 ◄ٌتوسط الجزء االبٌض 

نسر صًلح الدٌن ،   مؤخوذ عن ◄

    قوة مصر وعراقة   الذى ٌرمز الى

حضارتها   
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 الن العلم هو رمز للدولة ، فهو ٌرفع فى جمٌع ارجاء البًلد .  مثل : 

    

 

 

                

     

النه رمز للدولة               احترام علم بلدنا مصر واجب وطنى  

:م ان 2014لعام  الدستور المصرىمن  223 المادةاكدت   

   {                                  {  جرٌمة ٌعاقب علٌها القانون ريالعلم المص )عدم احترام (  اهانة

  

عدم ابتًلله بالماء  - 4                                             الوقوؾ باحترام اثناء تحٌة العلم       -1  

المحافظة علٌه  -5                                                عدم الكتابة اوالرسم علٌه            -2  

عدم تمزٌقه اوحرقه  -6                                           رفعه عالٌآ وتوخى عدم لمسه االرض    -3  

  

   

 

 

 ما اماكن وجود العلم ؟

الوزارات والهٌئات 

والمإسسات 

 الحكومٌة 

المواقع السٌاحٌة 

والمإتمرات 

 والمناسبات الرسمٌة 

على وسائل النقل 

الدولٌة مثل 

 الطائرات 

  مظاهر احترام العلم ؟ ما 

 

اهم 
السلوكٌات 

التى تعبر عن 
احترام علم 

 بلدنا 

(  بالدى بالدىٌصاحب تحٌة العلم النشٌد الوطنى  )    

 

 التكامل مع التربٌة الموسٌقٌة 

 الذى ألؾ كلماته الشاعر

محمد ٌونس القاضى    

لحنه الفنان المصرىالذى و  

  سٌد دروٌش 

حدد
: 

 اذكر

 فسر
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العلم والوانه عبر العصور حتى وصل الى شكله الحالى :تغٌر شكل   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ما مراحل تطور العلم المصرى عبر التارٌخ 

 العلم الذى اختاره محمد على باشا 

م  1867 – 1805  

 علم الخدٌوى اسماعٌل 

م  1922 – 1867  

 علم الملك فإاد االول 

م  1952 – 1923  

 علم ثورة ٌولٌو

م  1958 – 1952  

 علم الجمهورٌة العربٌة المتحدة ) مصر و سورٌا ( 

م  1971 – 1958  

علم اتحاد الجمهورٌات العربٌة ) مصر وسورٌا و لٌبٌا (    

م1984 -1971  

علم مصر الحالى    

م حتى ٌومنا هذا 1984  

 وضح
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 نماذج ًلعالم بعض الدول :

ومن امثلتها : تارٌخها وثقافتها  علمها الخاص بها الذى ٌعكس لكل دولة   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

من اربعة الوان : علم كٌنٌا ٌتكون                      

: ٌرمز الى النضال من اجل الحرٌة واالستقًلل  اًلسود  

: ٌرمز للدم الذى ارٌق فى التحرر من االستعمار  اللون اًلحمر  

: ٌرمز الى الثروات الطبٌعٌة واالرض  اللون اًلخضر  

: ٌرمز الى السًلم وٌتوسط العلم درع ورمحان للون اًلبٌض ا
خاضها الشعب من اجل استقًلله  متقطعان ترمز للحروب التى  

ثًلثة عشر شرٌطآ وخمسٌن علم الوًلٌات المتحدة اًلمرٌكٌة ٌضم 
نجمة بحٌث تمثل كل نجمة منها واحدة من والٌات االتحاد ، كذلك 

 اللوان هذا العلم داللتها 

: للشجاعة اًلحمر   

: للنقاء اًلبٌض   

: للعدالة  اًلزرق  

  : من لونٌنعلم لبنان ٌتكون 

: ٌرمز الى دماء الشهداء من اجل االستقًلل والتحرٌر اللون اًلحمر   

: ٌرمز الى الثلج الذى ٌتراكم على جبال لبنان وهو اللون اًلبٌض 

 رمز الصفاء والسًلم

تتوسط العلم شجرة االرز التى ترمز الى القداسة والخلود والصمود 

 والعراقة 
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 تدرٌبات على الدرس الخامس

 )1( فسر  : اهمٌة احترام العلم المصرى وضرورة احترام اعالم الدول اًلخرى ؟

........................................................................................................................  

 )2( اختر اًلجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن : 

( عمار الشرٌعى –مصطفى الرفاعى  –)  سٌد دروٌش ى الحالى لمصر ...............لحن النشٌد الوطن -1  

احمر ( –ابٌض  –) اسود   على دماء الشهداء من اجل الحرٌةٌدل اللون ................. فى علم مصر  -2  

مصطفى الرافعى( –ٌونس القاضى  –) على مبارك       ..............قام بتؤلٌؾ كلمات النشٌد الوطنى  -3  

(  ثًلث –ست  –) خمس                         ........ الوان              ٌتكون علم مصر من .......... -4  

العصفور ( –الؽراب  –) النسر                 ......                   ٌتوسط علم مصر طائر ........... -5  

االحمر (  –االبٌض  –ٌعبر عن فترة السًلم فى العلم المصرى اللون ................            ) االسود  -6

 اكمل العبارات اًلتٌة بكلمات مناسبة ( 3)

االبٌض ( –رفعه عالٌآ  –المطارات  –) صًلح الدٌن   

من سلوكٌات احترام العلم المصرى ..................... -1  

النسر الذهبى الذى ٌتوسط علم مصر مؤخوذ من نسر .............................. -2  

.........من اماكن رفع العلم ............... -3  

ٌدل اللون ................ فى العلم المصرى على السًلم  -4  
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 صل من المجموعة )أ( ما ٌناسبه من المجموعة )ب( :   )4(

علم محمد على باشا   -1  

العلم الحالى لمصر  -2  

علم لبنان  -3  

علم الجمهورٌة العربٌة المتحدة ) مصر و سورٌا (  -4  

 

 (5) ضع عالمة √ امام العبارة الصحٌحة وعالمة × امام العبارة غٌر الصحٌحة : 

)       (                  احترام علمنا واجب وطنى النه رمز للدولة                                       -1  

)       (             الطائر الذى ٌتوسط علم مصر هو النسر وٌدل على القوة                              -2  

)       (            اللون االحمر فى علم مصر ٌدل على الظلم الذى  تعرضت له مصر فى االستعمار -3  

)       (                         من سلوكٌات احترام العلم االٌجابٌة الكتابة علٌه                            -4  

)       (             م على الوحدة بٌن مصر والسودان         1958تدل النجمتان فى علم مصر عام  -5  

)       (               فى الدستور المصرى تنص على احترام العلم المصرى               223المادة  -6  
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لكل محافظة من محافظات مصر عٌدها القومى الخاص بها ، والذى ٌرتبط بحدث تارٌخى او ذكرى مهمة 

 مرت بها المحافظة  مثآل :

   

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 الدرس السادس 

محافظاتنا وشعاراتها فى اًلعٌاد القومٌة   

 متى ٌكون العٌد القومى للمحافظة ؟ 

   لماذا؟   كل عامالسادس من ٌولٌو تحتفل بعٌدها القومى فى محافظة القاهرة 

القاهرة عام  لبناء مدٌنةحجر االساس  (  جوهر الصقلى ) القائد وضعهو الٌوم الذى ٌوافق 

م 969  

 ما مظاهر اًلحتفال بالعٌد القومى للمحافظة ؟

 تزٌٌن وتجمٌل المٌادٌن والشوارع 

رفع علم مصر وشعار المحافظة فوق المبانى 
 الحكومٌة 

 اقامة المهرجانات واالحتفاالت والمسابقات 

عددآ من المشروعات لخدمة ابناء المحافظ افتتاح  
 المحافظة 

 فسر

 صف
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خاصآ بها شعارآ  من محافظات مصرلكل محافظة كما ان لمصر علمآ ٌرمز لها بٌن دول العالم ، فؤن   

 

    

 

 

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

 ما شعار المحافظة ؟

  العلم

رمز ٌتخذه كل بلد لٌعبر عن 

 تارٌخه وتراثه

 الشعار

راٌة تتخذها المحافظة رمزآ لها 

لتعبر عن نشاط سكانها او جزء 

 من تارٌخها 

   متى نحتفل به ؟ ●

؟ لًلسكندرٌة به العٌد القومى المرتبط التارٌخىما الحدث  ●  

بالعٌد القومى ؟ما اهم مظاهر االحتفال  ●  

   ؟ شعار محافظتناما  ●

 الحظ شعار محافظة القاهرة ، تجده ٌضم عدة رموز وهى : 

القاهرة.ومكتوب على قاعدته كلمة الجامع اًلزهر الشرٌف :   ●  

 الجامع اًلزهر هو منارة اًلسالملتدل على ان شمس ساطعة خلؾ الجامع تظهر  ●

 فى العالم اجمع . 

 

) اًلسكندرٌة ( العٌد القومى لمحافظتنا  
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 تدرٌبات على الدرس السادس

 امام العبارة غٌر الصحٌحة :  ×امام العبارة الصحٌحة وعالمة  √ضع عالمة ( 1)

)           (                          ٌتكون شعار محافظة القاهرة من الجامع االزهر والشمس الساطعة  -1  

)           (                                            الجٌزة بعٌدها القومى كل عام فى شهر ٌونٌوتحتفل  -2  

)           (                         تحتفل القاهرة بعٌدها القومى فى ذكرى تحرٌر القاهرة من االنجلٌز   -3  

)           (                         الت والمهرجانات اثناء االحتفال بالعٌد القومى للمحافظة تقام االحتفا -4  

)           (                            المحافظ ٌفتتح عددآ من المشروعات اثناء العٌد القومى للمحافظة  -5  

  )2( اختر اًلجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن :

...................ٌوجد فى الشعار الخاص بمحافظة القاهرة جامع   -1  

محمد على ( –االزهر الشرٌؾ  –احمد بن طولون  –) عمرو بن العاص                                        

العلم ( –االحتفال  –الشعار  –) العٌد                 راٌة تتخذها المحافظة رمزآ لها ................     -2   

ع جامع ....................منارة االسًلم فى العالم اجم -3  

قًلوون (  – الشرٌؾاالزهر  –محمد على  –) الرفاعى                                                            

م القائد ..............969وضع حجر االساس لمدٌنة القاهرة عام  -4  

سٌؾ الدٌن قطز ( –عز الدٌن اٌبك  –صًلح الدٌن االٌوبى  –) جوهر الصقلى                                  

تحتفل محافظة القاهرة بعٌدها القومى فى ذكرى ................. -5  

تحرٌر القاهرة ( –دخول االسًلم القاهرة  –بناء القاهرة  –) توحٌد القاهرة                                     
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 )3( اكمل العبارات بكلمات مناسبة مما بٌن القوسٌن :

االزهر ( –ذكرى مهمة  -السادس من ٌولٌو   –المحافظ  –) القاهرة                        

ٌقوم بؤفتتاح عدد من المشروعات لخدمة ابناء المحافظة .......................... -1  

تحتفل المحافظة بعٌدها القومى المرتبط ب ......................... خاصة بها  -2  

تحتفل محافظة القاهرة بعٌدها القومى فى ٌوم ............................. من كل عام  -3  

الشمس والجامع االزهر شعار محافظة ........................ -4  

.....................شعار محافظة القاهرة الجامع . -5  

 )4( صوب ما تحته خط : 

 1- راٌة تتخذها المحافظة رمزآ لها العلم 

 2- قام بوضع حجر االساس لمدٌنة القاهرة القائد عمرو بن العاص 

 3- العٌد القومى لمحافظة القاهرة ٌوافق ٌوم السادس من اغسطس 

 

 )5( فسر ) لماذا ( : تحتفل القاهرة فى ٌوم السادس من ٌولٌو بعٌدها القومى ؟

........................................................................................................................

........................................................................................................................  
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 الوحدة الثانٌة

 المظاهر الطبٌعٌة فً بلدنا
 

 الدرس األول

 جمال أرضنا

فإذا قمت برحلة جوٌة فوق أراضٌها   مصر بلد تتنوع فٌها المظاهر الطبٌعٌة  

ا نحو  جنوًبا أسوانمن  :  سوؾ ترى شماًًل  القاهرةمتجها  

 

نهر النٌل:  -1  

الخصبة السهول الفٌضٌة وعلى جانبٌه   

التً ساعدت على قٌام حرفة الزراعة منذ 

 القدم.

 

الصحراء الشرقٌة:  -2  

 بصخورهاوالتً تقع شرق النٌل، وتتمٌز 

 وهضابهاالشاهقة،  وجبالها، الصلبة

الذي تجد  البحر األحمرالعالٌة، وبجوارها 

.الجزرفٌه العدٌد من   

3 شبه جزٌرة سٌناء:  -  

وٌطلق السوٌس والعقبة تقع بٌن خلٌجً 

 علٌها أرض الفٌروز.

الصحراء الغربٌة:  -4  

برمالها تقع ؼرب نهر النٌل وتتمٌز 

الهضاب والمنخفضاتوكذلك ، الصفراء  

 

 أوًًل: أهم المظاهر الطبٌعٌة فً مصر
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تستخدم الخرٌطة مجموعة من األلوان لتحدٌد األجزاء المرتفعة والمنخفضة وكذلك المسطحات المائٌة 

 على الخرٌطة هل تتذكر مفتاح الخرٌطة ؟

  ٌوضح معنى األلوان والرموز الواردة على الخرٌطة

 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الهضاب

 بنً فاتح

 متوسطة اًلرتفاع

 أصفر

 السهول

 أخضر

 المنخفضات

 أخضر غامق

 المسطحات المائٌة 

 أزرق

ا:  ًٌ تمثٌل المظاهر الطبٌعٌة على الخرٌطةثان  

لانجثا  

تنً 

 غامق

 التالل

 بنً
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 األراضً المرتفعة-أ

 انجثم

أرض شذيذج األرتفاع، 

جىاوثها شذيذج األوذذار 

 ولها قمح.

مثم جثم صاند كاذزٌن 

فً شثو جزٌزج صٍناء

 انرم

متز، ولها قمح. 1000أرض مزتفعح أقل مه   

 مثم ذالل انمقطم شمال انقاىزج

 انيضثح

 أرض مزتفعح لها سطخ مستى، أو شثً مستىي.

 مثم ىضثح انجهف انكثٍز فً انصحزاء انغزتٍح

 جبل سانت كاترٌن

 تالل المقطم

 هضبة الجلف الكبٌر

 البحر المتوسط
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انضيٌل -ب  

 انضيم انفٍضً

أرض مستىيح، قليلح األرتفاع، تتكىن مه 

 رواسة األوهار

 السهل الساحلً

 أرض مستوٌة، تمتد على طول ساحل البحر

 مثل سواحل البحرٌن األحمر والمتوسط

 السهل الفٌضً لنهر النٌل

 مٌاه النٌل محملة بالرواسب والطمً

 السهل الساحلً بالساحل الشمالً
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األراضً انمنخفضح  -ج  

 انمنخفض

أرض مىخفضح عه مستىي سطخ 

 الثذز

األراضً انرً ذحٍط تيا انمٍاه -د  

 انجزٌزج

 أرض تذيط تها المياي مه جميع الجهاخ

 شثو انجزٌزج

جهاخ أرض تذيط تها المياي مه ثالث  
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انمضطحاخ انمائٍح -ىـ  

 اننيز

مثم نيز اننٍم مجزي مائي عذب  

 انثحٍزج

مسادح صغيزج مه المياي يذيط تها الياتس مه 

 جميع الجهاخ

عذتح مثم تحٍزج ناصزقذ تكىن   

مانحح مثم تحٍزج انثزنشأو   
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 التعرٌة

 التعرٌة الهوائٌة

 للصخور الرٌاحهً نحت 

 :ٌنتج عنها

 المنخفضات -1

 الهضاب -2

 التعرٌة المائٌة

 للصخور الماءهً نحت 

 :ٌنتج عنها

 السهول الفٌضٌة -1

 السهول الساحلٌة -2

 دلتا النهر -3
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 تدرٌبات الدرس اًلول

 1- اكمل العبارات اآلتٌة بما ٌناسبها من كلمات مما بٌن القوسٌن:

شرق( –المرتفعات  –سانت كاترٌن  –أقل  –) شبه الجزٌرة   

البحر هو مساحة من الماء المالح................... من المحٌط. -1  

.................... تحٌط بها المٌاه من ثًلث جهات. -2  

الشرقٌة تقع ......................... النٌل.الصحراء  -3  

من أمثلة الجبال التً توجد فً مصر جبل......................... -4  

اللون البنً على الخرٌطة ٌشٌر إلى.................. -5  

 2- اختر اًلجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن :

عذبة..............أي من البحٌرات التالٌة ٌوجد بها مٌاه  -1  

بحٌرة قارون ( -بحٌرة البرلس -بحٌرة إدكو  -) بحٌرة ناصر   

بحٌرة البرلس تقع فً الجهة............... من مصر. -2  

الغربٌة ( –الشرقٌة  –الجنوبٌة  –) الشمالٌة   

المنطقة التً تقع بٌن خلٌجً السوٌس والعقبة هً ............... -3  

جزٌرة الدهب ( -شبه الجزٌرة العربٌة  -زٌرة شدوان ج -) شبه جزٌرة سٌناء   

 3- حدد أوجه اًلختالف بٌن :

 ) الهضبة والسهل - مع ذكر مثال لكل منهما(

............................................................................................. 

.............................................................................................  

............................................................................................. 
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 4- حدد العالقة بٌن :

 السهول الفٌضٌة وحرفة الزراعة .

............................................................................................. 

............................................................................................ 

 5- انظر الى كل صورة وصلها بالتعرٌف المناسب لها :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مساحة من الٌابس تحٌط بها 

 المٌاه من ثالث جهات.

مساحة صغٌرة من المٌاه 

ٌحٌط بها الٌابس من جمٌع 

 الجهات.

مساحة من األرض مستوٌة 

 تمتد على طول ساحل البحر.

مساحة من الٌابس تحٌط بها 

الجهات.المٌاه من جمٌع   

اًلرتفاع، جوانبها أرض شدٌدة 

.شدٌدة اًلنحدار ولها قمة  
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) الطقس و المناخ (كلمتً   عند موعد النشرة الجوٌة ٌستخدم خبٌر االرصاد  

 عند وصؾ حالة الجو و لكن هناك فرق كبٌر و اختالف بٌن هاتٌن الكلمتٌن :

 ٌمكن ان نصؾ الطقس و المناخ فٌما ٌلً :

امطار ( –رٌاح  –ٌصفان حالة الجو من حٌث ) حرارة   

 

 

 ما مناخ مصر مقارنة بمناخ افرٌقٌا ؟؟

نفس باقً الدول الموجودة معها فً  مناخاال انها تختلؾ عن  افرٌقٌا فً قارة مصرعلً الرؼم وقوع 

.    القارة  

     

 

 

 

 

 

 

الدرس الثانً :الطقس و 

 المناخ 

 الطقس

فترة زمنٌة قصٌرة ) ٌوم او 
 اسبوع او شهر ( .

 المناخ

فصل او  )فترة زمنٌة طوٌلة 
.( سنة   

  سٌرالٌون

المناخ : 

( استوائً)

 حارمناخ ●

ممطر و 

. العام طوال  

  مصر

:  المناخ

 (حار صحراوي)

 معظم فً

 اًلراضً

 فهو . المصرٌة

 ممطر و معتدل●

 و الشتاء فً

 جاف و حار●

.الصٌف فً  

 ماًلوي 

و دافئ مناخ ● (مداري حار ) المناخ : 

      و  الصٌفبشكل عام فً  ممطر

.الشتاء فً  بارد و جاف●  
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 هناك اقمار صناعٌة خاصة بالطقس تدور حول اًلرض 

 تستخدم فً جمع بٌانات دقٌقة عن عناصر الطقس .

 دور التكنولوجٌا فً قٌاس عناصر الطقس 

اًلقمار الصناعٌة -1  

 الحرارةتقاس دررجة  -1

: بـ  

 مٌزان الحرارة 

 

 ) الترمومتر (

 

: بـ المطرتقاس كمٌة  -2  

مقٌاس المطر         

 

 

 

بـ  اتجاه الرٌاحتحدٌد   -3  

 

 جورب الرٌاح

 

 دوارة الرٌاح

 

 

بـ  سرعة الرٌاحتقاس  -4  

االنٌمومتر              

 

 

 

 

 ادوات قٌاس عناصر الطقس
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 ٌقوم خبراء اًلرصاد فً محطات االرصاد الجوٌة 

 1◄بتجمٌع البٌانات و تحلٌلها باستخدام الكمبٌوتر .

 2◄توقع اًلحوال الجوٌة فً المستقبل القرٌب .

 3◄تمثٌل البٌانات الخاصة بعناصر الطقس و المناخ علً خرائط الطقس مثل : 

فً المدن الكبري .  العظمً و الصغريخرٌطة درجة الحرارة   

 

 

 ٌمكنك تحمٌل احد البرامج الخاصة بالطقس علً جهاز التلٌفون المحمول 

 و الذي ٌحددلك 

بالرسوم المتحركة و الخرائط التفاعلٌة . حالة الطقس                

 

 

 

 

 

 

محطات اًلرصاد الجوٌة -2

  

  برامج الهاتف المحمول -3
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 تدرٌبات علً الدرس الثانً

 1- اختر اًلجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن : 

ٌمكن توقع االحوال الجوٌة فً المستقبل القرٌب من خًلل ............... -1  

اًلقمار الصناعٌة ( –مٌزان الحرارة  –جوارب الرٌاح  –) اًلنٌمومتر   

الرابط بٌن مفهوم الطقس و المناخ هو معرفة ........................ -2   

فصول السنة ( –انواع التضارٌس  –النشاط اًلقتصادي  –) حالة الجو   

الطقس و المناخ ٌختلفان فً .......................... -3  

الفترة الزمنٌة ( –كمٌة لمطر  –سرعة الرٌاح  –) درجات الحرارة   

االنٌمومتر جهاز ٌساعدنا علً قٌاس ....................... -4  

اتجاه المطر ( –درجة الحرارة  –سرعة الرٌاح  –) كمٌة المطر   

 2- حدد اوجه الشبه و اًلختالف بٌن الطقس و المناخ  : 

 اوجه اًلختالف اوجه الشبه

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

 3- حدد اثنٌن من اًلنشطة اًلقتصادٌة ٌإثر فٌهما الطقس .

............................................................................................. 

............................................................................................. 
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 4- ضع عالمة ) √( امام العبارة الصحٌحة و عالمة ) × ( امام العبارة غٌر الصحٌحة :

معرفة المناخ السائد تساعدنا  اتخاذ قرارتنا الٌومٌة .                  )        (  -1  

البرامج الخاصة بحالة الجو علً التلٌفون المحمول تصؾ المناخ .   )        ( -2  

قارة افرٌقٌا ٌسود جمٌع اجزائها المناخ المداري الحار فقط .          )        (  -3  

 5- اكمل العبارات اًلتٌة بما ٌناسبها من كلمات مما بٌن القوسٌن : 

اًلنٌمومتر ( –الجو  –الحرارة  –الصحراوي  –) الشتاء   

الطقس و المناخ كًلهما ٌصؾ حالة ....................................... -1  

.......................................االمطار تسقط علً مصر فً فصل  -2  

ٌمكننا قٌاس سرعة الرٌاح بـ................................................. -3  

الترمومتر ٌستخدم فً قٌاس درجات ....................................... -4  

.........معظم االراضً المصرٌة ٌسودها المناخ ......................... -5  

 6- اكتب المصطلح الجغرافً لكل من :

حاله الجو فً فترة زمنٌة قصٌرة .   ).........................................( -1  

حاله الجو فً فترة زمنٌة طوٌلة .    )..........................................( -2  

)..........................................(اداه لقٌاس درجة الحرارة .            -3  

اداه لقٌاس سرعة الرٌاح .            )...........................................( -4  
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(  بٌئة صحراوٌة)   

مترا 2629ٌصل ارتفاعها الً  جباًلتضم            الصحراء السوداء و الصحراء البٌضاءتضم   

 

 

 

 

 لقد اختص هللا مصر بموقع جغرافً فرٌد و مظاهر سطح متعددة و مساحة كبٌرة 

 مما ادي الً تنوع البٌئات المصرٌة.

  

 

 

 

 

 

 

 

  

    

 

 

 

 

 

المصرٌةانواع البٌئات   

( بٌئة زراعٌة)   

.(  اطول انهار العالمضم نهر النٌل ) ت  

 

 

 

(بٌئة ساحلٌة )   

بمظاهرها الخالبة .تتمٌز سواحل تضم   

 

 

 

 الدرس الثالث : البٌئات المصرٌة 
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تمٌزها تتمثل هذه الخصائص فً : خصائص طبٌعٌةلكل بٌئة من البٌئات المصرٌة            

مساحة مصر .معظم تمثل   

     

 

 

    

 

 

 

 

 

 الكثبان الرملٌة : هً تجمعات كبٌرة من الرمال .

 الصحراء البٌضاء : ٌؽطٌها اللون اًلبٌض و تعتبر 

 متحفا مفتوحا لدراسة المظاهر التضارٌسٌة و      الحفرٌات و        الحٌاة البرٌة .

 الصحراء السوداء : تتمٌز بجبالها و هضابها المؽطاة باللون اًلسود 

بسبب بقاٌا اًلنفجارات البركانٌة التً جفت ◄  

 علً مدي مالٌٌن السنٌن .

 الخصائص الطبٌعٌة للبٌئات المصرٌة 

 اوًل : البٌئة الصحراوٌة 

 توجد فً :

الصحراء  -1

.الغربٌة   

الصحراء  -2

 الشرقٌة .

شبه  -3

. سٌناء جزٌرة  

 خصائصها :

تنتشر فٌها  -1

و  لمنخفضاتا

 الكثبان الرملٌة

بحر مثل : 

الرمال العظٌم 

فً الصحراء 

 الغربٌة .

الشاهقة  الجبال -2

الذهبٌة  الرمالو 

الصحراء فً 

الشرقٌة و شبه 

 جزٌرة سٌناء .

 فً الصحراء الغربٌة
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فً مصر . الزراعٌةمن االراضً  اًلكبرتضم الجزء   

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توجد فً :

دلتا النٌل . -1  

وادي النٌل  -2

  

 خصائصها :

 تربة خصبة -1

تزرع فٌها جمٌع 

المحاصٌل 

الصٌفٌة و 

. الشتوٌة  

 باستواءتتمٌز  -2

 السطح .

تعتمد علً  -3

فً  مٌاه نهر النٌل

جمٌع مجاالت 

 الحٌاة .

 ثانٌا : البٌئة الزراعٌة 

 السد العالً بؤسوان :

 لري المناطقالمٌاه  ٌخزنالذي 

  الزراعٌة

. العامعلً طول نهر النٌل علً مداار   

 

 

 

 

 بحٌرة ناصر :

. امام السد العالًتوجد  ●  

 الصناعٌةالبحٌرات  اكبرتعتبر من  ●
 فً العالم .

. اًلسماكللكثٌر من  موطناتعد  ●  

 

 

 

  البحر المتوسطلٌصب فً  الجنوب الً الشمالفً االراضً المصرٌة من  نهر النٌلٌجري 

ستجد : مسار النٌلو اذا تتبعت   
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البحر اًلحمر فً الشرق و للبحر المتوسط فً الشمال الشرٌط الساحلًتتمثل فً   

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

البحر اًلحمر وتنتشر علً طول ساحل   

فً مصر . خلٌجً السوٌس و العقبة  

بمناظرها و الوانها الخالبةتتمٌز   

 التً تجذب السٌاح إلٌها .

 خصائصها :

 شبهاراضً  -1

السطح . مستوٌة  

عند واسعة وتكون 

 البحر المتوسط

عند ضٌقة و 

  البحر اًلحمر

 ًلقترابو ذلك 

الجبال من 

  الساحل

الشعاب تنتشر  -2

فً المرجانٌة 

 مناطق عدٌدة .

 ثالثا : البٌئة الساحلٌة  

 الشعاب المرجانٌة

 توجد فً :

ساحل  -1

البحر 

  المتوسط

ساحل  -2 

  البحر اًلحمر
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 تدرٌبات علً الدرس الثالث

 1- صوب ما تحته خط : 

 1- الزراعة فً الدلتا و وادي النٌل فً مصر تعتمد علً مٌاه اًلبار .

                                             ..............................................  

 2- ساحل البحر االحمر ٌتمٌز باًلتساع .

                                             ..............................................  

 3- السد العالً ٌوجد فً شمال نهر النٌل .

                                              ..............................................  

 4- تزرع المحاصٌل الصٌفٌة و الشتوٌة فً البٌئة الساحلٌة .

                                               .............................................  

 5- بحر الرمال العظٌم ٌوجد فً الصحراء الشرقٌة .

                                               .............................................  

 2- اشرح اسباب تنوع البٌئات الطبٌعٌة فً مصر .

.............................................................................................  

............................................................................................. 

 3- ضع عالمة ) √ ( امام العبارة الصحٌحة و عالمة ) × ( امام العبارة غٌر الصحٌحة : 

المحاصٌل الزراعٌة فً مصر تتنوع بٌن محاصٌل صٌفٌة و شتوٌة .  )        ( -1  

تعتمد الحٌاه فً البٌئة الصحراوٌة علً مٌاه نهر النٌل .                 )        (  -2  

تنتشر الكثبان الرملٌة فً الصحراء الؽربٌة .                            )         ( -3  
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 4- اختر اًلجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن : 

...............ادي الً .الموقع الجؽرافً و مظاهر السطح و مساحة مصر الكبٌرة كل ذلك  -1  

اختًلل البٌئات ( –توحٌد البٌئات  –ثبات البٌئات  –) تنوع البٌئات    

..........................سطح االراضً الزراعٌة فً مصر ٌتمٌز بؤنه  -2  

صخري ( –رملً  –مستوي  –) متعرج   

تنتشر االراضً الزراعٌة فً مصر فً .............................. -3  

الصحراء البٌضاء ( –وادي النٌل  –الصحراء الشرقٌة  –) ساحل البحر االحمر   

.....ساحل البحر االحمر ٌتمٌز بانتشار ........................ -4  

االنهار ( –المنخفضات  –الجبال  –) الجزر   

البٌئات الساحلٌة مرتبطة بوجود ............................... -5  

الجبال ( –البحار  –المنخفضات  –) االنهار   

 5- وضع العالقة بٌن نهر النٌل و البٌئة الزراعٌة .

.............................................................................................  

............................................................................................. 

 6- ماذا ٌحدث اذا : كانت مساحة مصر صغٌرة .

............................................................................................. 

............................................................................................ 
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النبات( –الحٌوان  –التربة  –الشمس  –الهواء  –) الماء هٌؤ هللا لنا االرض لنعٌش علٌها فخلق لنا : ◄  

 

 

 

 تنوع البٌئات المصرٌة ادي الً : 

 

 

 

تنوع البٌئات المصرٌة ادي لتنوع الموارد الطبٌعٌة و كان لها تؤثٌر كبٌر علً تنوع اًلنشطة ◄

.اًلقتصادٌة   

 

 

 

   

 

 

 الموارد الطبٌعٌة الموجودة فً مصر

 اراضً زراعٌة

 اسماك

 نباتات طبٌعٌة

 رمل اسود

 حدٌد

و غاز  بترول

 طبٌعً

 منجنٌز

 ملح

 ذهب

 النشاط اًلقتصادي

. إلشباع حاجاته ًلستغالل المواردالتً ٌقوم بها االنسان  العمل او الحرفةهو   

 الموارد الطبٌعٌة 

من مؤكل  اشباع حاجاتنالتساعدنا علً الحٌاة و نستخدمها فً  خلقها هللا لناهً الموارد التً 

 و مشرب و مسكن و ملبس .

الرابع : الموارد الدرس 

 الطبٌعٌة فً بٌئاتنا المصرٌة 

 نحاس 

 تنتالوم 

 فوسفات 

 فحم 
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 تتنوع الموارد المائٌة فً مصر

 

 

  

   

 

 

 

 اوًل : الموارد المائٌة

خلٌج  خلٌج العقبة

 السوٌس

 المٌاة المالحة

 تتمثل فً : 

المتوسط . البحر ●  

 شمال البحٌرات المالحة ●

) مصر و هً بحٌرة 
برلس  –منزلة  –بردوٌل 

مرٌوط ( –ادكو  –  

البحر االحمر و خلٌجً ●

 شرقالعقبة و السوٌس 

 مصر . 

 المٌاة الجوفٌة العذبة

 هً المٌاه التً تستخرج من
 باطن اًلرض :

 الغربٌة تنتشر فً الصحراء ●
الواحات  و خاصة فً منطقة  

كما توجد فً بعض المناطق  ●
شبه جزٌرة سٌناء فً صحراء   

 ساعدت علً اهمٌتها : ◄

 فً البٌئةالزراعة  قٌام حرفة

السكان  و تركزالصحراوٌة 
 حولها .

الموارد 

 النباتٌة 

 الموارد الطبٌعٌة 

الموارد 

 المائٌة

الموارد المعدنٌة 

 و مصادر الطاقة 

 نهر النٌل 

 المٌاة العذبة

 تتمثل فً :

 مٌاه نهر النٌل .

 مٌاه اًلمطار الشتوٌة
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 اختر اًلجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن : 

مصر .ٌعد ................. من اهم مصادر المٌاه العذبة فً  -1  

البحر اًلحمر ( –نهر النٌل  –) البحر المتوسط   

المٌاه الجوفٌة توجد فً واحات الصحراء ................... -2  

الشمالٌة ( –الغربٌة  –) الشرقٌة   

   

 

 اختص هللا الصحاري المصرٌة بثروة هائلة من النباتات الطبٌة و العطرٌة.

الثروة النباتٌة :اهمٌة   

 لها قٌمة اقتصادٌة كبٌرة .

  اًلودٌة و العطور و الصابونتدخل فً صناعة 

 و مستحضرات التجمٌل مثل الصبار و الخروع .

 

 

 الواحات

 اراضً منخفضة بالصحراء تقوم بها الزراعة علً المٌاة الجوفٌة .

 ثانٌا : الموارد النباتٌة 
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  تتنوع    الموارد المعدنٌة و مصادر الطاقة فً مصر تتمثل فً : 

 

 

 

الرمال                       مصادر الطاقة                    المعادن             

البٌضاء                        البترول                      حدٌد             

السوداء                       ؼاز طبٌعً                 فوسفات                

 

تنتشر المعادن فً :     

 

 

 

 

 

    

 

  ادنـالمع -1

 ثالثا : الموارد المعدنٌة و مصادر الطاقة 
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قٌام العدٌد من الصناعات  و قد ساعدت تلك المعادن علً :  

الحدٌد و الصلب و الصوارٌخ و الحلً .مثل :   

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 الصحراء الغربٌة

مناجم :◄  

الحدٌد. -  

الفوسفات . -  

 شبه جزٌرة سٌناء

مناجم :◄  

المنجنٌز . -  

النحاس . -  

التنتالوم . -  

 الصحراء الشرقٌة

مناجم :◄  

النحاس . -  

الذهب . -  

الرمـــال -2  

 الرمال البٌضاء

البٌضاء . فً الصحاري ●  

 فً اجود انواع الرمال تعد من ◄

لنقائها . العالم  

تستخدم فً عدٌد من الصناعات  ◄

  مثل :

 صناعة الزجاج و الخالٌا الشمسٌة. 

 الرمال السوداء

البحر  تنتشر علً طول سواحل ●
 المتوسط .

) من العرٌش شرقا حتً رشٌد 
 غربا (

و لذا رواسب نهر النٌل  كونتها ●
. اللون اًلسودفهً تؤخذ   

 اقتصادٌةمعادن  و تحتوي علً ●
 الصناعات تدخل فً العدٌد من

. صناعة الخزف المهمة مثل :  
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 التنمٌة المستدامةلتحقٌق  الموارد الطبٌعٌةلًلستفادة من  المشروعاتمن  كبٌر لذلك قامت الدولة بعدد◄

فً مصر.  صوبة زراعٌة 111111مثل : مشروع   

علً الحفاظالمواطنٌن الحالٌة مع  احتٌاجاتبحٌث تلبً  استخدام المواردهً   

القادمة فً هذة الموارد . حق اًلجٌال  

مصادر الطاقة  -3  

 البترول و الغاز الطبٌعً

 ٌنتشر فً :

الصحاري المصرٌة -  

خلٌج السوٌس . -  

 الفحم

 ٌنتشر فً :

شمال شبه جزٌرة -

 سٌناء .

 الرٌاح و الشمس

  تسطع الشمسحٌث 

معظم اٌام السنة فً 

 مصر . 

 التنمٌة المستدامة 
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 اهداف الصوبات الزراعٌة :

و تلبٌة احتٌاجات المواطنٌٌن  الخضروات والفواكهة العضوٌةانتاج  زٌادة -1  

فً عدد السكان . الزٌادة السرٌعةنتٌجة  المواد الغذائٌةالمصرٌٌن المتزاٌدة من   

من المٌاة قلٌلة  و كمٌاتالزراعٌة من االراضً  اقلمساحات  استخدام -2  

 العذبة .

مواطن مصري . ملٌون ربع فرص عمل الكثر من توفٌر -3  

الدولة . زٌادة دخلو  المحاصٌل الزراعٌةصادرات مصر من  زٌادة -4  

 

 

 الصوبات الزراعٌة 

فً درجة حرارتها وتزرع  التحكمو ٌمكن  الشمس منفذة الشعة شفافةمواد مصنوعة من  خٌم

. الخضروات و الفاكهةفٌها   
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 تدرٌبات علً الدرس الرابع

 1- اختر اًلجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن :

الزجاج ( –الحلً  –االدوٌة  –) الصلب                     الذهب ٌستخدم فً صناعة .............. -1  

ٌتشابه معدنا النحاس و الذهب فً ان كلٌهما ٌستخرجان من .................. -2  

شبه جزٌرة سٌناء ( –  الصحراء الشمالٌة  –الصحراء الؽربٌة  –) الصحراء الشرقٌة            

المٌاه الجوفٌة توجد فً واحات الصحراء ......................... -3  

العربٌة ( –الشمالٌة  –الؽربٌة  –) الشرقٌة   

ٌهدؾ مشروع الصوبات الزراعٌة فً مصر الً زٌادة .......................... -4  

الموارد المعدنٌة (  –المائٌة الموارد  –مصادر الطاقة  –) المحاصٌل الزراعٌة   

استخدم المصرٌون القدماء النباتات الطبٌة و العطرٌة فً مجال ............. -5  

االدب ( –الفلك  –الهندسة  –) الطب   

( 3 – 4 – 2 – 1)                  شبه جزٌرة سٌناء تحاط بها المٌاه من .................. جهات . -6  

 2- ما العالقة بٌن .....؟

 المٌاه الجوفٌة و الزراعة  فً الصحراء 

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................  
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 3- اكمل العبارات اًلتٌة بما ٌناسبها من كلمات مما بٌن القوسٌن :

المالحة ( –نهر النٌل  –التنمٌة المستدامة  –) المٌاه الجوفٌة   

مٌاه البحار من موارد المٌاه ................................. -1  

.............................المصدر الرئٌسً لمٌاه الشرب فً الواحات  -2  

من اهم مصادر المٌاه العذبة فً مصر ................................... -3  

الحفاظ علً الموارد الطبٌعٌة لتلبٌة احتٌاجات الجٌل الحاضر و القادم -4  

 ٌطلق علٌها .....................................

 4- صوب ما تحته خط ...

 1- ٌعد البحر المتوسط من اهم مصادر المٌاه العذبة فً مصر .

 )........................................( 

 2- قامت الزراعة فً الواحات بسبب وفرة مصادر الطاقة .

 )........................................( 

 3- من الموارد الطبٌعٌة فً مصر الطرق و المواصًلت .

.....................( )...................  

 4- الرمال البٌضاء تدخل فً صناعة السٌارات .

)........................................( 
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. الهواءتلوث  -1                   

.التربة تلوث  -2                   

. الماءتلوث  -3                   

 

 

 

 

 

 

                         سوء استخدام الموارد البٌئٌة المختلفة .  

  

 

                      اًلضرار بالموارد الطبٌعٌة .

                      تهدٌد صحة اًلنسان و حٌاة الكائنات الحٌة علً سطح االرض .

 

الخامس : الدرس 

 المشكالت البٌئٌة فً بلدنا 

  انواعها

  اسبابها

 نتائجها 

التلوث    

 هو حدوث تغٌرات لبعض الموارد الطبٌعٌة فتصبح غٌر صالحة لالستخدام البشري 
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من اكثر المشكالت التً تنتشر فً مصر التلوث الذي ٌهدد صحة االنسان و حٌاة الكائنات الحٌة لذلك 

 تبذل الدولة جهودا كبٌرة للحفاظ علً البٌئة و مواردها

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

                 

 اوًل : الهواء 

 اسباب تلوث الهواء

.المصانع  دخان -1  

.السٌارات  عوادم -2  

قش األرز فً البٌئة  حرق -3

  الزراعٌة .

 ما انواع التلوث

انه من الموارد الطبٌعٌة المهمة لحٌاتنا . اهمٌته :  
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 ثانٌا : التربة  

المحاصٌل الؽذائٌة . لزراعة مهمة : ااهمٌته  

  اسباب تلوث التربة

استخدام فً  المزارعٌنكثٌر من  اسراف -1 

.الكٌمٌائٌة اًلسمدة   

. لزٌادة خصوبة التربة  

 اًلفات لقتلالحشرٌة  استخدام المبٌدات -2

بالمحاصٌل الزراعٌة . الضارة   

 نتائجه :

تلوث الهواءنسبة لحرق قش األرز زادت نتٌجة ◄  

فً البٌئة الزراعٌة ●  

و المدن المجاورة ●  

. السحابة السوداءو تكونت  ●  

فً الهواء كٌمٌائٌة خطٌرةمواد  انتشار ◄  

بكثٌر من االمراض اصابة اًلفرادتإدي الً   

. القاهرةبالسكان مثل مدٌنة  لمدن الكبري المزدحمةاو خاصة فً   
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 البحر المتوسط اكثر بحار العالم تلوثا

 ثالثا : المٌاه 

.  المحافظة علٌهاعلً سطح االرض و لذا ٌجب علٌنا  سر الحٌاةهً  : ااهمٌته  

 اسباب تلوث المٌاه

الصحً ومٌاه الصرؾ  القاء -1  

الكٌمٌائٌة و باًلسمدةالملوثة  الزراعً   

. الحشرٌة المبٌدات   

المصانع . القاء نفاٌات -2  

النهر اوفً  النفاٌاتمعظم  القاء -3  

  البالستٌكٌة و هً من المواد البحر 

 تتحلل التً اًلكٌاسو  الزجاجاتمثل : 

 الً اجزاء صؽٌرة جدا. 

 

 

االنسان .   صحة علً ٌإثر سلباكما  الحٌة البحرٌةللكائنات  ضررٌسبب  : انتائجه  
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 تبذل الدولة جهودا تهدؾ الــً استخدام الموارد الطبٌعٌة 

                                    لتؤمٌن كمٌات اكبر من المٌاه للمواطنٌن منها : 

 

االمًلح ( –) المعادن تتم باالعتماد علً الحرارة لفصل المٌاه عن          الرواسب                       

                       و تكون صالحة للشرب  و االستخدام البشري . 

 

 

 

           

للمعالجة و  عدة مراحلتتم من خًلل    

 تكون صالحة للزراعة

 فً الحدائق العامة و المنشات الصناعٌة . 

 

 

 

 تكامل مع العلوم

 تحلٌة مٌاه البحر 

 اعادة تدوٌر مٌاه الصرف الصحً  
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 تدرٌبات علً الدرس الخامس

 1- اكمل العبارات التالٌة بالكلمات المناسبة مما بٌن القوسٌن : 

السوداء ( –البحر  –اًلسماك  –الهواء  –اًلمراض  –التربة  –) الماء   

......اد بـ..............االفر دخان المصانع ٌحتوي علً مواد كٌمٌائٌة خطٌرة تإدي الً اصابة -1  

حرق قش االرز فً البٌئة الزراعٌة ٌإدي الً تكون سحابة .................... -2  

سر الحٌاة علً سطح االرض ٌتمثل فً ......................... -3  

اسراؾ المزارعٌن فً استخدام االسمدة الكٌمٌائٌة ٌإدي الً تلوث ............... -4  

ح السحابة السوداء ٌرتبط بتلوث ........................مصطل -5  

تلوث الماء ٌلحق الضرر بـ.................................. -6  

تقوم الدولة بوضع خطة حكومٌة لتؤمٌن كمٌات كبٌرة من المٌاه  -7  

 عن طرٌق تحلٌة مٌاه ...................................

 2- اختر اًلجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن :

تلوث الماء ٌحدث نتٌجة القاء ........................ فً البحر . -1  

عوادم السٌارات ( –ادخنة المصانع  –الزجاجات البًلستٌكٌة  –) االسماك الحٌة   

من مظاهر التلوث الموجودة فً مصر .......................... -2  

ادخنة البراكٌن ( –حرق قش االرز  –خصوبة التربة  –) قطع الؽابات   

اي من البحار التالٌة ٌعد من اكثر بحار العالم تلوثا ؟ -3  

بحر ٌوسؾ ( –بحر الرمال  –البحر المتوسط  –) البحر االحمر   
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لمواجهة مشكلة نقص كمٌات المٌاه تلجؤ الدولة الً تحلٌة مٌاه ................... -4  

الصرؾ ( –االمطار  –االنهار  –) البحر   

االسراؾ فً استخدام االسمدة الكٌماوٌة فً الزراعة ٌإدي الً .................. -5  

تلوث المٌاه ( –تلوث االنهار  –تلوث التربة  –) تلوث الهواء   

 3- اقترح : 

 احدي الطرق لمواجهة مشكلة التلوث فً مصر .

.....................................................................................................................

..................................................................................................................... 

 4- ضع عالمة ) √( امام العبارة الصحٌحة و عالمة ) × ( امام العبارة غٌر الصحٌحة : 

حرق قش االرز ٌإدي الً تلوث الماء .                               )          ( -1  

المبٌدات الحشرٌة تستخدم لقتل االفات الضارة فً الزراعة.          )          ( -2  

المشكًلت البٌئٌة ظهرت بسبب حسن استخدامنا للموارد .            )          (  -3  

 5- صوب ما تحته خط ...

 1- االسراؾ فً استخدام االسمدة الكٌمٌائٌة ٌإدي الً تلوث الهواء 

...................................... 

 2- الهواء من الموارد  الطبٌعٌة المهمة لحٌاتنا حٌث اننا نتنفس ثانً اكسٌد الكربون 

...................................... 
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 جمال حمدان

 كان جمال حمدان عالما جؽرافٌا و كاتبا معروفا بحبه الشدٌد 

 لوطنه مصر و اخًلصه له .

  

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

الجوائز العدٌد من  ●  حصل علً :  

  شخصٌة معرضو قد تم اختٌاره 

  51الـ القاهرة الدولً للكتاب 

م  2020لعـام   

 عالمو  كمفكرألعماله ومكانته  تقدٌرا

 مصري قدٌر .

  م 1993عام توفً جمال حمدان وفاته :

ٌتعلم منه  علمٌا الٌزال رصٌداو ترك 

 الكثٌرون .

 

 شخصٌات مإثرة 

الجؽرافٌة و تارٌخها و  خصائصهابالنسبة الً العالم و موقعها  فكتب عن دراسة مصر ●  اهتم بـ :

 حضارتها .

              تؤثٌرها فًما لها من السٌاسٌة و االقتصادٌة و االجتماعٌة لمصر و  الجوانبدراسة  ●

مصر . تشكٌل شخصٌة  

  ةللكتاب حٌاته كلها "خصص" كرس ● حٌاتـه :

العربٌة باللؽتٌن  كتابا 25اكثر من الف  ●  

 و اًلنجلٌزٌة .

له مقاالت متعددة فً الصحؾ  نشرت ●

 والمجًلت .

اكثر كتبه شهرة كتابه الرائع  ●  

الذي احتاج التمامه الً  ^ شخصٌة مصر ^

من الجهد و العمل و نشر عام  سنوات 11

1985  

مثابرته " صبره واصراره"       مما ٌدل علً :

من اجل تحقٌق هدفه .   

. م 1928عام  محافظه القلٌوبٌةولد فً  مولده :  
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 تدرٌبات علً درس شخصٌات مصرٌة مإثرة   " جمال حمدان "

 اختر اًلجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن : 

كان جمال حمدان .................... -1  

مطربا وملحنا -سٌاسٌا                                            ب -أ  

رٌاضٌا -جغرافٌا                                         د -جـ   

أشهر كتب جمال حمدان هو................. -2  

شخصٌة مصر -اًلٌام                                              ب -أ  

وصف مصر -التارٌخ                                          د -جـ   

51تم اختٌار شخصٌة جمال حمدان فً معرض........ فً دورته الـ  -3  

تراثنا -اًلسكندرٌة                                       ب -أ  

السٌنما -الكتاب                                          د -جـ   

ولد جمال حمدان بمحافظة............... -4  

القاهرة -الغربٌة                                           ب -أ  

اًلسكندرٌة -الدقهلٌة                                        د -جـ   

ثر من ...........ألؾ جمال حمدان أك -5  

كتاب 31 -كتاب                                        ب 25 -أ  

كتاب 41 -كتاب                                    د 111 -جـ   

كتب جمال حمدان عن........................... -6  

حضارة مصر -موقع مصر                                      ب -أ  

جمٌع ماسبق -تصاد مصر                                  د اق -جـ   
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 سٌد دروٌش

 كان سٌد دروٌش مطربا و ملحنا مصرٌا لحن و ؼنً العدٌد 

 من االؼانً التً اصبحت جزءا من التراث المصري 

 و لقب بـ ^ ابو الموسٌقً المصرٌة الشعبٌة ^ 

  

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

م . 1892ولد فً حً كوم الدكة محافظة االسكندرٌة عام  مولده :  

السرته قبل ان تكتشؾ مواهبه الموسٌقٌة الماللٌوفر  البناء فً مجال عمل فً شبابه حٌاته :   

) الفولكلور (  بالفن الشعبً المصريالعربٌة القدٌمة و مزجها  عشق الموسٌقً ●  

.اًلصالة و المعاصرة لٌإلؾ الحانا ملهمة تجمع بٌن  اًلًلت الموسٌقٌة الغربٌةو   

"موسٌقار الشعب" موضوعاتها اًلجتماعٌة و الوطنٌة .موسٌقاه بٌن الناس بسبب  اشتهرت ●  

اًلغانً خًلل حٌاته العدٌد من  الف :اعماله 

. المسرحٌات الغنائٌةو   

سٌد دروٌش تتصدر  الحان و اغانًكانت  ●

فما ان  م 1919ثورة فً  اًلحتفالمظاهر 

معها اؼانٌه الخالدة مثل : تذكر الثورة اال و تذكر  

 ^ قوم ٌا مصري ^

 ^ انا المصري كرٌم العنصرٌن ^

 و ؼٌرها من اؼانٌه العظٌمة الباقٌة حتً الٌوم .

و التً  ^ بالدي بالدي ^و ٌعد لحن اؼنٌة  ●

من اكثر  النشٌد الوطنً المصرياصبحت 

 اعماله شهرة .

كان سٌد دروٌش ٌري  ● افكاره :

وسٌلة للتعبٌر عن  الموسٌقً ان:

. للترفٌهو لٌست فقط  المشاعر  

ر محمد عبد الموسٌقاقال عنه  ●

^ سٌد دروٌش هو الذي  الوهاب

بحسً و جعلنً استمع للؽناء 

^ عقلً  

توفً سٌد دروٌش  وفاته :  

. م 1923عام   

كبٌرا . موسٌقٌا و غنائٌاو ترك تراثا   
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 تدرٌبات علً درس شخصٌات مصرٌة مإثرة   " سٌد دروٌش "

 اختر اًلجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن : 

كان سٌد دروٌش .................... -1  

مطربا وملحنا -عالما                                            ب -أ  

رٌاضٌا -جغرافٌا                                        د -جـ   

فً مجال............ لٌوفر المال لًلسرةعمل سٌد دروٌش فً شبابه  -2  

الموسٌقً -البناء                                              ب -أ  

التعلٌم -الكتابة                                           د -جـ   

الفولكلور هو................. -3  

الفن الغربً -ب الفن الشعبً القدٌم                               -أ  

الفن الخلٌجً -الفن الحدٌث                                    د -جـ   

ولد سٌد دروٌش فً محافظة............... -4  

القلٌوبٌة -القاهرة                                           ب -أ  

ةاًلسكندرٌ -الشرقٌة                                        د -جـ   

كان ٌري سٌد دروٌش ان الموسٌقً............... -5  

ترفٌه -وسٌلة للتعبٌر عن المشاعر                    ب -أ  

لإللهاء -مصدر للدخل فقط                             د -جـ   

من االؼانً الوطنٌة الشهٌرة  لسٌد دروٌش................... -6  

                    قوم ٌامصري                        -ب                        مصر تتحدث عن نفسها -أ

هللا أكبر بسم هللا –د                                    الحلم العربً -جـ  
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 الحٌاة المستدامة لٌست مسإولٌة الحكومة وحدها بل مسإولٌة كل فرد فً المجتمع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوحدة الثالثة

 الموارد والخدمات فً بلدنا

 الحٌاة المستدامة

 ٌهدؾ الً التعامل بشكل مسإول مع موارد بٌئتنا اسلوب حٌاةهً 

لها وبالتالً تقلٌل النفاٌات( وترشٌد استهًلكنا )      

غير متجددة -) ب (     متجددة -أ ( :  ) تنقسم موارد بيئتنا الي  

 هً الموارد التً ) التنفد ( رؼم استخدامنا المستمر لها

-مثل:  

 الموارد المتجددة-أ

ًلولالدرس ا  

 الحٌاة المستدامة

 المٌاه

 التربة

 الهواء

 سوء استخدامنا لها:

.ٌعرضها للتلوث والتدهور 

.ٌضر بصحتنا وحٌاتنا 
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الموارد غير المتجددة -ب  

لهاهً الموارد التً تنفد باستخدامنا   

-مثل :  

 الموارد المعدنٌة
النحاس وؼٌرها( –المنجنٌز  –)الحدٌد   

 مصادر الطاقة الحفرٌة

الؽازالطبٌعً ( –الفحم  –)البترول   

.هذه الموارد تحتاج لآلالؾ السنٌن لتشكلها 

 لذلك فإن االستخدام ؼٌر المسئول لها  محدودةوتكون كمٌاتها

 .ٌعرضها للنفاذ



 

 أولترم  –الرابع االبتدائي  -  50005111100مس أماني مجدي  83

 

 

 

 

 

 تعد المٌاه من الموارد الطبٌعٌة المتجددة 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 الطاقة الحفرٌة

 هً الطاقة التً تستخرج من باطن االرض مثل " البترول والؽاز الطبٌعً والفحم"

المٌاه -أوًل :  

 كيفية المحافظة عمي المياه من التموث

 تفرض عقوبات

علً كل من 

 ٌلوث مٌاه النهر

 بالنسبة لمدولة

استخدام وسائل 

لتقلٌل ري حدٌثة 

فقدان الكثٌر من 

 المٌاه

توفٌر مصادر جدٌدة 

للمٌاه                   

حفر االبار         -1 

بناء السدود -2  

 لتخزٌن مٌاه االمطار

 بالنسبة لمفرد

ترشٌد استهالك 

 المٌاه

وذلك باستخدام  

الدش بدال من 

 حوض االستحمام

غلق صنبور 

اثناء المٌاه 

 تنظٌؾ اسنانك



 

 أولترم  –الرابع االبتدائي  -  50005111100مس أماني مجدي  84

 

 

  مثل: المتجددةاتجهت دول العالم الستخدام مصادر الطاقة- 

 الشمس                                  الرٌاح                              الطاقة الكهرومائٌة

 

 

 

 التتسبب فً تلوث الطاقة نظٌفةطاقة  ألنها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 الطاقة -ثانٌا :

 كيفية المحافظة عمي الطاقة

 بالنسبة لمدولة

قامت مصر بانشاء محطات تولٌد 

 المتجددة كهرباء من الطاقة

محطة كهرباء 

 السد العالً

لتولٌد الكهرباء 

المٌاهمن   

 الزعفرانةمحطة  

 بالبحر االحمر

لتولٌد الكهرباء 

الرٌاحطاقة من   

فً الجٌزة لتولٌد لكرٌمات امحطة 

الشمسٌةالكهرباء من الطاقة   

 لمفردبالنسبة 

 لترشٌد استهالك الطاقة علٌك بــ

 اطفاء المصابٌح

واالجهزة 

الكهربائٌة ؼٌر 

 المستخدمة

استخدام مصابٌح 

 موفرة للطاقة
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  زراعة المحاصٌل الزراعٌة التً نعتمد علٌها فً  -: لـتعد التربة موردا طبٌعٌا مهما

 الؽذاء والصناعة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-تنصح الدولة المزارعٌن بـ :  

 السماد العضوياستخدام  -1

    للتربة غٌر المجهدةزراعة المحاصٌل  -2

 الفول والحمص:  مثل 

 

التربة -ثالثا :  

 األخطار التي تتعرض لها التربة

 التلوث
تجرٌؾ 

االراضً 

 الزراعٌة

االفراط فً زراعة 

المحاصٌل الزراعٌة 

المجهدة للتربة مثل 

 اًلرز والقطن

المحافظة عمي التربة كيفية  
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 تلوث الهواء ٌضر بصحتنا 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

الهواء -رابعا :  

 كيفية المحافظة عمي الهواء

 بالنسبة لمدولة

لخفض نسبة تلوث الهواء تبذل 

-الدولة جهودا كبٌرة فً ذلك مثل:  

استخدام السٌارات التً تعمل 

بدال من البنزٌن بالغاز الطبٌعً  

 السٌاراتاالعتماد علً  تقلٌلالتوعٌة بضرورة 

فً التنقل لخفض نسبة العوادم الخاصة  

 بالنسبة لمفرد
ٌمكنك خفض نسبة التلوث فً 

-الهواء من خالل:  

استخدام الدراجات 

 بدال من السٌارات

زراعة النباتات فً 

 البٌئة المحٌطة
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  للحفاظ علً الحٌاة المستدامة والبٌئة النظٌفة تعمل الحكومة المصرٌة علً تنفٌذ اهداؾ

 : لمساعدة البلدان علً المتحدةوضعتها اًلمم خطة التنمٌة المستدامة التً 

  .توفٌر حٌاة مستدامة -2                                      حماٌة مواردها -1 

  " اتحضر لألخضرلذلك أطلقت الدولة مبادرة  " 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "الدائمة جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة "  ما

المشاركة فً  -1

 الحفاظ علً البٌئة

ترشٌد استهًلك  -2

 الؽذاء والطاقة

التوعٌة بؤهمٌة التشجٌر واعادة تدوٌر المخلفات -3  

 أهداف مبادرة اتحضر لألخضر
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 تدرٌبات الدرس األول

 السإال اًلول :- ضع دائرة حول اًلجابة الصحٌحة :

 أي من الموارد الطبٌعٌة التالٌة ٌعتبر موردا متجددا؟............... -1

الفحم -الماء            د -البترول          جـ -الحدٌد           ب -أ  

 من الموارد الطبٌعٌة ؼٌر المتجددة.......... -2

الفحم -الشمس         د -الماء             جـ -الهواء           ب -أ  

 الهدؾ من استخدام السٌارات الكهربائٌة بدال من البنزٌن هو تقلٌل تلوث.. -3

رالبحا -الماء            د -التربة            جـ -الهواء           ب -أ  

 أكتب اسم الصورة التً تمثل تولٌد الطاقة من الرٌاح........... -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ) أ (
( ب)   

( جـ)  ( د)    

( ب)   
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السإال الثانً :- حدد المختلف فً كل مجموعة من المجموعتٌن التالٌتٌن         

 مع ذكر سبب اًلختالف

 الؽاز الطبٌعً ( –الفحم  –البترول  –) الحدٌد  -1

........................................................................................ 

 الشمس ( –الفحم  –المٌاه  –) الرٌاح  -2

........................................................................................ 

 السإال الثالث :- صوب ماتحته خط

 1- محطة الزعفرانة تولد الكهرباء من الشمس      )......................(

 2- استخدام األسمدة الكٌماوٌة ٌحافظ علً التربة    )......................(

 3- من مصادر الطاقة المتجددة الشمس والبترول    )......................(

 4- تولد الكهرباء فً محطة السد العالً من الرٌاح  )......................(

 

 السإال الرابع :- ما العالقة بٌن الشمس والطاقة المتجددة ؟

.............................................................................................

.............................................................................................  

 السإال الخامس :- بم تفسر اتجاه العالم حالٌا ًلستخدام الطاقة المتجددة ؟

.............................................................................................

.............................................................................................  
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  منزل نوبً جمٌل تعٌش أمٌنة فً .1

وتصمٌمات رائعةبؤلوان ٌتمٌز             

 

 

 

 

  

\جنوب مصرتقع النوبة فً محافظة اسوان   

 

 -ٌوجد فً المنزل العدٌد من منتجات الحرف التراثٌة مثل: .2

 

 

  

 

 

الحرف الٌدوٌة 

 التراثٌة

وقد عرفتها مصر منذ القدم اًلٌدي العاملةهً الصناعات المعتمدة علً   

القلة الموجودة فً 

السجاد الٌدوي برسوماته البدٌعة التً  الشرفة

 نسجها والدها علً النول الٌدوي

انتجتها والدتها االطباق والسًلل الملونة التً 

 من الخوص المصنوع من اوراق النخٌل

الثانًالدرس   

 الحرف التراثٌة

 النوبة
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تحرص والدة امٌنة علً تعلٌم ابنتها العدٌد من الحرف التراثٌة للمشاركة فً معرض تراثنا  .3

 لبٌع منتجاتهم

 

 حٌث توجد:الحرؾ والصناعات التراثٌة فً مصر  تتنوع- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ما أنواع الحرف والصناعات التراثية في مصر

 صناعة الفخار

الصناعات الٌدوٌةمن اقدم  -1  

تنتشر فً العدٌد من القري المصرٌة -2  

ابداع الصانع واحساسه الفنًتعتمد علً  -3  

بٌدٌه ثم تركه لٌجؾ ثم  طٌن الفخارٌقوم الصانع بتشكٌل  -4

فرن خاصٌضعه فً   

فً  قائمة التراث العالمًعلً من الحرؾ المدرجة  -1

 الٌونٌسكومنظمة 

 ( معرفتهم الموروثة ومواهبهم الفنٌةستخدم العمال ) ٌ -2

 النتاج منسوجات مطرزة

مثل       علً بعض الخاماتٌعتمد العمال فً صناعاتهم  -3

 الحرٌر" –الصوؾ  –الكتان  –" القطن 

 صناعة النسٌج والسجاد الٌدوي

مقصدا الالؾ  الحرانٌة بالجٌزةتعد قرٌة 

 السائحٌن لتمٌزها بهذه الصناعة
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 صناعة الخٌامٌة

من الحرؾ الٌدوٌة -1  

         اًلبرة والخٌط لعمل الخٌامٌستخدم فٌها الصانع  -2

وانتاج قطع فنٌة     

فً القاهرة اًلزهرشارع الخٌامٌة فً منطقة تتركز فً  -3  

 صناعة الزجاج

القدٌمةمن الصناعات  -1  

فً  وزخرفتهٌبدع الصناع فً صناعات الزجاج  -2

-العدٌد من االماكن مثل:  

 قرٌة جراح بمحافظة الدقهلٌة

بترشٌحها لٌتم وضعها فً برنامج مواقع التراث  الٌونسكوفً  العالمً التراثهً معالم تقوم لجنة 

 الدولٌة مثل المدن االثرٌة.
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  ًحٌث أنها دعم االقتصاد المصريللحرؾ التراثٌة أهمٌة ف:- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رعاٌة مصالح العمال 

 لتعلٌم المهارات           اعداد برامج تدرٌبٌة

 الخاصة ببعض الحرؾ

 من خًلل المهرجانات واالحتفاالت  تسوٌق المنتجات

 -السنوٌة مثل:

" 2020الذي اقٌم بمحافظة القاهرة عام  تراثنا للحرف الٌدوٌة" معرض   

 ما اهمية الحرف التراثية

فرص       توفر 

 عمل للشباب

حٌث  حماٌة البٌئةتساعد فً 

تستخدم بعض المخلفات فً 

 بعض الحرؾ الٌدوٌة

حٌث  السٌاحة المستدامةتدعم 

ٌقبل السائحون علً شراء 

 منتجات الحرؾ التراثٌة

 جهود الدولة في احياء الحرف التراثية

السٌاحة 

 المستدامة

التً تلبً           احتٌاجات السٌاح          السٌاحةهً 

 للسٌاح دون ) االضرار بالبٌئة ( المضٌفومجتمعات البلد 
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  ًبالقاهرة لتشجٌػ صناعة الجلود: مدٌنة بدرأنشؤتها الدولة ف- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدينة الجمود في الروبيكي

فً  الحرف الٌدوٌة التراثٌةتعد من أهم -

 مصر

هذه الصناعة فً ازدهار االقتصاد ساهمت -

 المصري بدرجة كبٌرة

المنتجاد الجلدٌة للتاكد  ًلنتاج وفحصتضم مناطق -

 من جودتها

اعادة تكرٌر  ) حٌث ٌتم مدٌنة صدٌقة للبٌئةتعد -

مٌاه الصرؾ الصحً واستخدامها فً ري 

 ( االشجار القرٌبة من هذا المكان

 علً مواكبة منتجاتهم للعصرٌحرص الحرفٌون -

 الوان وتصامٌم جدٌدة باستمرار ٌبتكرونلذلك 

ورش عمل وتدرٌبات ٌشارك الصناع فً -

لهذه الحرفة مما ٌساعدهم علً الحفاظ  متخصصة

 علً مستوي عال لجودة المنتجات

عندما تذهب لزٌارة هذه المدٌنة تذكر زٌارة -

 هناك متحف المنتجات الجلدٌة التراثٌة

هذه ٌمكنك مشاهدة مراحل تطور حٌث -

 الصناعة فً مصر عبر العصور

 الروبٌكً صدٌقة للبٌئة صناعة الجلود

 الحرفٌون
متحؾ            

مدٌنة الروبٌكً    
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 تدرٌبات الدرس الثانً

 السإال اًلول :- أكمل العبارات اًلتٌة بما ٌناسبها من كلمات مما بٌن القوسٌن

المشغوًلت النحاسٌة ( –الزراعٌة   -السٌاحة المستدامة  –الفخار  –) السجاد الٌدوي   

...............أقدم الصناعات الٌدوٌة وتنتشر فً العدٌد من القري المصرٌة -1  

القطن من الخامات التً تدخل فً صناعة...................... -2  

النحاس مورد ٌدخل فً صناعة...................... -3  

تنتشر صناعة الفخار فً البٌئة........................ -4  

.............تٌاجات السٌاح ومجتمعات البلد المضٌؾ لهم هً تلبً اح سٌاحة -5  

  أمام الخطؤ X أمام العبارة الصحٌحة وعالمة السإال الثانً :- ضع عالمة 

وضعت منظمة الٌونسكو صناعة الفخار علً قائمة التراث العالمً )       ( -1  

)       (        الحرؾ التراثٌة لها أهمٌة فً دعم االقتصاد المصري         -2  

الحرؾ التراثٌة انتشرت فً مصر حدٌثا                              )       ( -3  

صناعة الزجاج تتركز فً شارع الخٌامٌة باألزهر                   )       ( -4  

االطباق والسًلل الملونة تصنع من الخوص                          )       ( -5  

)       (                   2020اثنا أقٌم فً محافظة القاهرة عام معرض تر -6  
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 السإال الثالث :- أجب عن األسئلة اًلتٌة

 ٌن                  دلل علً جهود الدولة لدعم الحرؾ الٌدوٌة التراثٌة والحرفٌ -1

.............................................................................................

.............................................................................................  

ما أهمٌة إجراء دورات تدرٌبٌة للحرفٌٌن -2  

.............................................................................................

.............................................................................................  

 السإال الثالث:- صل صور الصناعات من العمود " أ " بما ٌناسبها من العمود " ب "

 الموارد الصناعات

  

( رمال 1)   

  

( كتان 2)   

  

( طٌن 3)   
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  أتاحت الدولة الفرصة أمام 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أتاحت الدولة الفرصة أمام المواطنٌن فوفرت لهم الخدمة لعرض منتجاتهم وتسوٌقها فً المعارض

         كل ماٌتم انتاجه ونقوم بشرائه مثل 

 المنتجات الغذائٌة واألجهزة الكهربائٌة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لتلبٌة حاجات  الدولةهً أي عمل أو نشاط تقوم به 

المدارس والمستشفٌات مثلاو رؼبات المواطنٌن   

 

 

 

 

 

 الخدمات السلع

 مالفرق بين السمع والخدمات ؟

 مالخدمات التي تقدمها الدولة ؟

 

توفر الدولة التعلٌم للجمٌع وتبنً المدارس والجامعات 

 فرص السفر للتعلم " للطًلب الدراسٌة المنح والبعثاتتوفر " 

 

 

 

 

 

 

التعلٌمٌة الخدمات  

الثالثالدرس   

 معا لحٌاة افضل !
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توفر الدولة المستشفٌات والرعاٌة -

 الصحٌة واألمصال

 

 

 

 

 

 

الصحٌة الخدمات  
 

الشوارع والمٌادٌن نظافة وتجمٌل علًتعمل الدولة  -  

وتراقب االنشطة التً ٌمكن أن تإثر علً البٌئة مثل  -

المصانع والنشاط الزراعًنشاط   

 

 

 

 

البٌئٌة الخدمات  

 

                                  -بـ :تقوم الدولة  -

االندٌة الرٌاضٌة والحدائق انشاء -      

المتحؾ ) دور السٌنما والمتاحؾ مثل  انشاء -

( القومً للحضارة  

ونشر الفنون والثقافة رعاٌة المواهب -  

الترفٌهٌة والثقافٌة الخدمات  
 

بحماٌة المإسسات   رجال الشرطةٌقوم  -

 والقبض علً الخارجٌن عن القانون

الباسل حدود الوطن  جنود جٌشناٌحمً  -

 وٌسهرون علً حماٌته وأمنه

 

االمنٌة الخدمات  
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  هً مبادراتتهدؾ الدولة الً تحسٌن معٌشة المواطنٌن من خًلل عدة :- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هً إحدي المبادرات التً تهتم بصحة  -

2018المواطن انطلقت عام   

عن عن االصابة  الكشف المبكرهدفها  -

ببعض األمراض مثل مرض             

) االلتهاب الكبدي الوبائً (   

تقدم الدولة العًلج والمتابعة  للمرضً -  

فً  المواطنٌنتهدؾ الً التخفٌؾ عن  -

اًلكثر احتٌاجاالمجتمعات   

كافة المرافق وذلك بتوفٌر    -

والخدمات الصحٌة والتعلٌمٌة واالنشطة 

والثقافٌةالرٌاضٌة   

والكباري الطرق وانشاءاقامة العدٌد من المدن الجدٌدة  -  

( حً االسمراتمثل )  العشوائٌاتوتطوٌر   

 مالمبادرات التي تقوم بها الدولة لتحسين معيشة المواطن؟

ملٌون صحة 100مبادرة   مبادرة حٌاة كرٌمة 

 التطوٌر العمرانً

 ) االنشاءات والمبانً والطرق (



 

 أولترم  –الرابع االبتدائي  -  50005111100مس أماني مجدي  100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توفر الدولة خدمات الكترونٌة للمواطنٌن دون الحاجة الً الذهاب الً المإسسات المسإولة عن  -

 تقدٌم تلك الخدمات , وٌوفر ذلك المزٌد من الوقت والجهد والمال علً المواطنٌن.

 توفٌر الخدمات االلكترونٌة

االلكترونٌة أمثلة للخدمات  

 االستعًلم عن الفواتٌر استخراج الوثائق الرسمٌة

المٌاه والكهرباء  جوازات السفر شهادات المًٌلد

 والتلٌفونات
المخالفات 

 المرورٌة
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 يوم في حياة أميرة

أمٌرة فً الصباح واستعدت للذهاب الً المدرسة ستٌقظتا.  

 ونظفت أسنانها بالفرشاهفً البداٌة ؼسلت وجهها                               . 

 .والمعجون باستعمال ماء نظٌؾ وبارد من الصنبور

مًلبس المدرسىة وتناولت وجبة الفطور ثم ارتدت. 

 الحافلةحٌث ركبت  الحافالتاتجهت أمٌرة الً موقؾ                                    

 .الً المدرسة ستقلهاالتً 

 ًفً منطقة أمٌرة.                                   الطرٌق المشٌد حدٌثاسارت الحافلة عل

 .بحماسحتً وصلت الً المدرسة وبدأت ٌومها الدراسً 

المتحف الجدٌدئها فً رحلة الً ثم ذهبت مع زمًل                               .  

ًبعد عودتهم من المتحؾ بدأوا فً كتابة رسائل ال                                       

 .لشكره علً تلك الزٌارة المتحفٌر مد

 ًالرسالها. مكتب البرٌدسٌؤخذ المعلمون هذه الرسائل ال 

 الً المستشفً لزٌارة                                 بعد المدرسة ذهبت أمٌرة برفقة أمها

 جدتها المرٌضة

                                  ًفً الوقت الذي كانت خًلله أمٌرة وأمها فً المستشف

  طعام العشاء لؤلسرة.                                ٌعدانكان والدها وأخوها 

 معا بتناول الطعام عودتهما استمتع افراد اًلسرةولدي 
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 تدرٌبات الدرس الثانً

 السإال اًلول :- أكمل العبارات اًلتٌة بما ٌناسبها من كلمات مما بٌن القوسٌن

 

 من أمثلة المنتجات الٌدوٌة فً مصر............ -1

السٌارات                 -السًلل                                                 ب -أ

الطائرات -د                           الهواتؾ                    -جـ  

 كل ماٌقوم االنسان بانتاجه أو شرائه ٌطلق علٌه................. -2

          السلع             -الخدمات                                               ب -أ

المصانع -المعادن                                               د -جـ  

 المدارس والجامعات تقدم للمجتمع خدمات................... -3

          صحٌة           -بٌئٌة                                                   ب -أ

امنٌة -تعلٌمٌة                                               د -جـ  

 ..........أي من المإسسات االتٌة تقدم الخدمات الصحٌة..... -4

الجامعات                 -المدارس                                               ب -أ

المستشفٌات -االندٌة                                              د -جـ  

 حماٌة جٌشنا المصر للحدود ٌعد ضمن الخدمات............... -5

        الصحٌة           -ب                          البٌئٌة                         -أ

االمنٌة -التعلٌمٌة                                              د -جـ  
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 أمام السإال الثانً:- أمامك جدول به مجموعة من الخدمات والسلع ضع عالمة 

 العبارات التً تمثل سلعا او خدمات :

 

 خدمة سلعة 

الكهربائٌةاالجهزة     

   حماٌة المإسسات

   عًلج المرضً

   المواد الؽذائٌة

   التعلٌم فً المدارس

 

 

السإال الثالث :- أذكر إحدي المبادرات التً تقدمها الحكومة للمواطنٌن موضحا 

 كٌف تستفٌد منها

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................  
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 تحرص الدولة علً ان ٌتمتع جمٌع االطفال بحقوقهم بشكل عادل ودون تمٌٌز 

 ومن امثلة حقوق الطفل:-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. ووردت اٌضا فً المواثٌق الدولٌة والمحلٌة اًلدٌان السماوٌةتلك الحقوق أكدت علٌها  -  

 ماحقوقك كطفل؟

التعلٌم 

 والترفٌه

المسكن  الحماٌة

 الالئق

التغذٌة 

 اًلساسٌة

الرعاٌة الصحٌة 

 واًلسرٌة

الحق فً اًلسم 

 المناسب

الرابعالدرس   

 حقوق الطفل
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  "صدرت عن األمم المتحدة حٌث تنص االتفاقٌة  1989 حقوق الطفل عام اتفاقٌة "

 -:لكل طفل الحق فًعلً ان 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 مالجهود الدولية والمحمية لحماية حقوق الطفل؟

الجهود الدولٌة -أوًل :  

 المشاركة

وهو ان ٌشارك 

الطفل فً اتخاذ 

القرارات التً تإثر 

 فً حٌاته

 الحماٌة

وهً ان تكون البٌئة 

التً ٌعٌش فٌها الطفل 

 أمنة

 الرعاٌة

تساعد علً تطوره ونموه وٌشمل ذلك توفٌر المسكن والؽذاء والتعلٌم ووقت للعب والترفٌه للطفلبٌئة توفٌر   
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مواد تتعلق بحماٌة حقوق ذوي اًلحتٌاجات الخاصة 2114دستور مصر تضمن   

 

 

  

 

 

المحلٌةالجهود  -: ثانٌا  

2114دستور مصر  -1  

 80أكدت المادة رقم 

فً  حق الطفلعلً 

الرعاٌة والتعلٌم والصحة 

 والمسكن وؼٌرها

قانون الطفل  -2

 المصري

وضعت الدولة قانونا 

ٌتضمن مواد تشٌر الً 

حقوق الطفل المصري 

وحماٌته من اي نوع من 

 

16111" الطفل رقم  انقاذخط نجدة "   

.للعنف او انتهاك حقوقهم االطفالوفرت الدولة خط نجدة الطفل لًلبًلغ عن الحاالت التً ٌتعرض فٌها   

 ماحقوق ذوي االحتياجات الخاصة؟

التً تضمن حقوقهم فً 81المادة رقم   

 الرعاٌة الصحٌة التعلٌم
الخدمات التً تلبً 

احتٌاجاتهم فً 

 االماكن العامة

الخدمات التً تلبً 

احتٌاجاتهم فً 

 االماكن العامة
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  علً كافة  ذوي اًلحتٌاجات الخاصةتبذل الدولة جهودا عدة لضمان حصول االطفال

التً تساعدهم علً ان ٌكون لهم دور  ًلٌمان الدولة بؤحقٌتهم فً الرعاٌةحقوقهم وذلك 

 فً المجتمع.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 نموذج من ذوي اًلحتٌاجات الخاصة فً مجتمعنا

 عمٌد االدب العربً

 الدكتور طه حسٌن

تحدي اعاقة     

فقد البصر         

حصل علً 

 درجة الدكتوراه

الف العدٌد     

 من الكتب

حصل علً العدٌد 

 من الجوائز
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ٌمكنهم االستعانة بمعلمٌهك او اسرهم او اصدقائهم إذا احتاجوا المساعدة فً اي وقت  

 

 ما واجباتك كطفل؟

        المذاكرة واداء 

 الواجبات المدرسٌة

مساعدة افراد اًلسرة فً 

 بعض اًلعمال المنزلٌة

             اًللتزام   

 بالقواعد والقوانٌن

المحافظة علً البٌئة   

 التً تعٌشون فٌها
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 تدرٌبات الدرس الرابع

  أمام الخاطئة X أمام العبارة الصحٌحة وعالمة السإال اًلول:- ضع عالمة 

(    )            أهمل الدستور المصري حقوق ذوي االحتٌاجات الخاصة -1  

توفٌر المسكن المناسب من حقوق الطفل التً ٌكفلها القانون     )        ( -2  

للطفل الحق فً المشاركة فً اتخاذ القرارات المإثرة فً حٌاته )        ( -3  

ن من واجبات الطفل                     )        (االلتزام بالقواعد والقوانٌ -4  

 

 السإال الثانً :- ضع دائرة حول اًلجابة الصحٌحة مما ٌلً

حقوق................ 2014ٌضمن دستور مصر عام  -1  

ذوي االحتٌاجات الخاصة فقط -الطفل فقط                                ب -أ  

الطفل ووذوي االحتٌاجات الخاصة    -المرأة فقط                              د -جـ  

ٌمكننا اًلتصال بخط نجدة الطفل عند تعرضه ل.......... -2  

العطؾ -ب                                   الحماٌة -أ  

االحتواء -د                                   العنؾ -جـ  

الطفل علً التعلٌم المناسب فً....................ٌحصل  -3  

المدارس -ب                              المستشفٌات -أ  

االسعاؾ -د                                 النوادي -جـ  
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 السإال الثالث :- أجب عن ما ٌؤتً

وذوي االحتٌاجات الخاصة 2014مالعًلقة بٌن دستور مصر  -1  

.............................................................................................

................................................................................... 

وضح أهم الواجبات التً ٌجب أن ٌقوم بها الطفل -2  

.............................................................................................

................................................................................... 

حدد المختلؾ فً المجموعة االتٌة مع ذكر سبب االختًلؾ  -3  

تعلٌم المناسب (ال –الحفاظ علً البٌئة  –المسكن الًلئق  –) االسم المناسب   

.............................................................................................

.............................................................................................  

أي من الصور التالٌة ٌعبر عن حق الطفل فً التعلٌم  -4  
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  ًٌإثر موقع الدولة ومواردها الطبٌعٌة علً تحدٌد االنشطة االقتصادٌة او المهن الت

 -:فمثال فًٌمارسها سكانها 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 لماذا اختمفت المهن وتطورت؟

المناطق الفٌضٌة           

تجري فٌها االنهار وتنتشر فٌها 

لزراعة وتربٌة الحٌوانا  

المناطق الساحلٌة           

ٌنتشر فٌها صٌد السماك 

 واالنشطة التجارٌة

المناطق الصحراوٌة         

تنتشر فٌها                       

 حرفة الرعً

المناطق الؽنٌة بالمعادن 

والبترول                  

تنتشر فٌها حرفة التعدٌن           

الخامسالدرس   

 مهن ومهارات للمستقبل
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  لم تعد المهن والوظائؾ مرتبطة فقط بالموارد  التقدم العلمً والتكنولوجًلكن مع مع

 -:حٌثالطبٌعٌة الموجودة فً الدولة 

 

 

 من خالل القصة اًلتٌة تعرف علً بعض هذه المهن

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الذي  بائع اللبناعتادت والدة دالٌا قدٌما انتظار 

كان ٌصل حامًل عبوة ضخمة ملٌئة باللبن وكان 

 علً والدة دالٌا ان تؽلً هذا  اللبن قبل االستخدام

ولكن مع تطور التكنولوجٌا اصبحت تشتري 

من المتجر بدال من البائع عبوات اللبن المعلب  

ا فً احدي الدول االجنبٌة كانت تتواصل مع اخته

رسالة لها عبر البرٌدعن طرٌق ارسال   

أما حالٌا فٌمكن ان تتواصل معها وتراها وتسمعها 

شبكة اًلنترنتعن بعد عن طرٌق   

فرضت التكنولوجٌا مهنا -

 جدٌدة لم تكن موجودة

كانت  اختفت مهن أخري

 سائدة فً الماضً
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-تتمٌزدالٌا بـ :  

 

 

 

 لذلك استطاعت ان تؽٌر نشاطها وفق متؽٌرات العصر -

 

فً اواخر  شرائط الفٌدٌوعندما شاع استخدام 

الثمانٌنات من القرن الماضً قررت دالٌا فتح 

لبٌع هذه الشرائط متجر  

بدال  اسطوانات الفٌدٌوحلت  2005وفً عام 

 من الشرائط فبدأت دالٌا فً بٌعها

وبعد بضع سنوات عقب انتشار مشاهدة 

الفٌدٌوهات وبثها عبر شبكة االنترنت 

اصبحت شرائط الفٌدٌو عدٌمة الفائدة لذلك 

وفتحت مقهً ؼٌرت دالٌا مجال عملها 

 لالنترنت

لكن لم ٌمر وقت طوٌل حتً دخلت شبكة 

االنترنت الً معظم المنازل فؤصبحت تعمل 

اصالح الكمبٌوترفً مجال   

 التعلم الذاتً حل المشكًلت القدرة علً االبداع المرونة
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 ما تـأثير التطور العممي والتكنولوجي عمي المهن

مع تزاٌد الحاجة الً 

      الروبوتاستخدام 

 "االنسان االلً"

المتخصصٌن فً مجال 

 الذكاء اًلصطناعً
 نحتاج الً

مع تحول العالم نحو حماٌة 

سٌزداد  واستدامتهاالبٌئة 

 استخدام الطاقة الشمسٌة

الطاقة الشمسٌة خبراء  

 نحتاج الً

مع النمو السكانً المتزاٌد 

والتكنولوجٌا المتقدمة ستظهر 

المدن الذكٌةالحاجه الً   

المهندسٌن المعمارٌٌن 

 المبدعٌن وعمال البناء المهرة
 نحتاج الً

 المدن الذكٌة

واالتصاالت لتحسٌن ادارة موارد البٌئة تكنولوجٌا المعلوماتتستخدم  مبتكرةهً مدٌنة   
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 تدرٌبات الدرس الخامس

 السإال اًلول:- ضع دائرة حول اإلجابة الصحٌحة

 الحرفة السائدة فً البٌئة الزراعٌة............. -1

التجارة -ب                                 الصناعة            -أ  

الرعً -الزراعة                                           د -جـ  

 تنتشر حرفة الرعً فً المناطق................. -2

الصحراوٌة -ة                                            بلفٌضٌا -أ  

لساحلٌةا -د                الصناعٌة                          -جـ  

 ظهرت.............بسبب التطور التكنولوجً فً المجتمع -3

المناطق الزراعٌة -ب             لمدن الذكٌة                          ا -أ  

المدن الساحلٌة -د     العشوائٌات                                  -جـ  

 ٌنتشر بها العمل بمجالالمناطق الؽنٌة بالمعادن والبترول  -4

التجارة -ب                                             لتعدٌنا -أ  

الرعً -الزراعة                                           د -جـ  

السإال الثانً :- أمامك صورة لمهنة انتشرت قدٌما ثم اختفت 

 ًلحظها ثم أجب :

.............ما أسم هذه المهنة ..............  

 استنتج المنتج الذي حل محل هذه المهنة فً االسواق................
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 أمام الخاطئة  Xأمام العبارة الصحٌحة وعالمة   ضع عالمة  -:السإال الثالث

)        (    ٌإثر عدد سكان الدولة علً تحدٌد االنشطة االقتصادٌة بها -1  

تكن موجودة من قبل       )        (فرضت التكنولوجٌا مهنا جدٌدة لم  -2  

االنشطة التجارٌة تنتشر فً المناطق الساحلٌة                  )        ( -3  

تحتاج المدن الذكٌة الً المهندسٌن فقط                          )        ( -4  

ن أمامك مجموعة من الصور حدد من خاللها المهن القدٌمة والمه -:السإال الرابع

 الحدٌثة

 حدٌثة قدٌمة المهنة
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 وقد ساعد ذلك علً ازدهار اًلقتصاد المصري 

 مالهدف من انشاء بنك مصر

1920بنك مصر عام  تم تؤسٌس  

فً تارٌخ مصر بنك وطنًٌعتبر أول   

المصري فً  ًلستثمار مدخرات الشعبأنشئ 

 دعم مئات المشروعات فً جمٌع انحاء مصر

فكرة ابتكارٌةكانت فكرة انشاء بنك مصر   

"محمد طلعت حرب"        الخبٌر اًلقتصادي

هو صاحب فكرة انشاء البنك    

فً مجاالت  دعم بنك مصر مئات المشروعات

السٌاحة " –الزراعة  –" الصناعة    

السادسالدرس   

 المستثمر الصغٌر
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  المختلفة وتقدم جمٌع هذه  واصبح لها فروع فً محافظات مصرتزاٌد عدد البنوك

 -متنوعة تشمل : خدمات مالٌةالبنوك 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 : ٌقدم البرٌد المصري اٌضا خدمات مصرفٌة مثل- 

حساب التوفٌر واًلدخار -  

 

 

 

 

 

 مالخدمات التي تقدمها البنوك؟

 البنوك

مإسسات تقدم خدمات مصرفٌة متنوعةهً   

اعطاء اموال للمستثمرٌن  فتح الحسابات المختلفة قبول الودائع

 فً شكل قروض " سلؾ "

المصري البريد  

 تنتشر مكاتب البرٌد فً جمٌع ارجاء مصر

 لذلك فمن المإكد انك ستجد احد مكاتب البرٌد بالقرب من مسكنك

 البريد المصري

 بهدؾ اصدار النقود واالشراؾ علً  البنك المركزي المصريتم انشاء

جمٌع البنوك والمإسسات المصرفٌة فً مصر بما فً ذلك البرٌد 

اعطاء اموال للمستثمرٌن 

شكل قروض " سلؾ "فً   
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-االتٌة : الخطواتاذا كانت االجابة بنعم ٌمكنك اتباع   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

المال فعال؟ ادخارهل ترغب في   

احسب 

مجموع 

التً  اًلموال

 علٌها تحصل

 تستهلككم 

منها لشراء 

 حاجاتك

 تستهلككم 

منها الشباع 

 رغباتك

 حاجاتك

 هً االشٌاء التً ٌجب ان تحصل علٌها لتعٌش

 رغباتك
 هً االشٌاء التً سٌكون من الجٌد الحصول علٌها ولكنك تستطٌع العٌش بدونها

 اًلستهالك

لشراء الحاجات والرؼباتانفاق النقود   

ٌمكنك أن تدخر المال الذي تنفقه فً اشباع رؼباتك نظرا الن استهًلك 

هذه األموال لٌس ضرورٌا واذا فعلت ذلك فؤنت تطبق قاعدة اقتصادٌة 

كلما قل اًلستهالك زاد اًلدخار وزاد اًلستثمار وازدهر اًلقتصادمهمة   

 إذن اًلموال التً وفرناها تسمً مدخرات
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 تدرٌبات الدرس السادس

 السإال اًلول:- ضع دائرة حول اإلجابة الصحٌحة

ادخار المال ٌساعد علً........................ -1  

لخدماتا -ب            االستثمار                            -أ  

الواجبات -د                                          سلعال -جـ  

البنوك ومكاتب البرٌد فً ان كلٌهما ٌقدم خدمات...............تتشابه  -2  

تجارٌة -ب            مصرفٌة                            -أ  

سٌاحٌة -د                 صناعٌة                      -جـ  

...............ٌمكن للفرد ادخار أمواله فً........ -3  

مراكز الشرطة -ب                       الحدائق العامة           -أ  

مكاتب البرٌد -د        المكتبات العامة                       -جـ  

...............كلما زاد االستثمار ازدهر........ -4  

لتعلٌما -ب     الصحة                                     -أ  

االمن -د                                      القتصادا -جـ  

الماء بالنسبة لًلنسان ٌعتبر من................... -5  

الرؼبات -ب     الرفاهٌات                                  -أ  

الحاجات -د                                       األعمال -جـ  

...............للمستثمرٌن علً شكلٌقوم البنك باعطاء االموال  -6  

قروض -ب     خدمات                                     -أ  

سلع -د                                       ودائع   -جـ  
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 السإال الثانً :- صنف العناصر اًلتٌة علً حسب الحاجات والرغبات

زٌارة المتاحف ( –المسكن  –التلفزٌون  –المالبس  –الذهاب للمالهً  –) الخبز   

 الرغبات الحاجات

  

  

  

 

  أمام الخاطئة X أمام العبارة الصحٌحة وعالمة  السإال الثالث:- ضع عالمة 

الرؼبات هً االشٌاء التً ٌجب أن تحصل علٌها لتعٌش       )        ( -1  

)        (          المسكن الذي تعٌش فٌه ٌعد من الرؼبات               -2  

االستهًلك ٌعنً انفاق النقود لشراء الحاجات والرؼبات       )        ( -3  

البرٌد المصري ٌقدم قروضا للمستثمرٌن                       )        ( -4  

 السإال الرابع:- مالفرق بٌن الرغبات والحاجات

.............................................................................................

.............................................................................................  
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 شخصٌات مصرٌة مإثرة

 " طه حسٌن "

بعمٌد اًلدب العربً, لقب  كاتب ومفكر مصري , طه حسٌن  

م1889عام  المنٌاالدكتور طه حسٌن فً محافظة  ولد  

فقٌرة اسرةفً صؽره وعاش فً  فقد بصرهلم تكن حٌاته سهلة حٌث   

صول لمكانة ممٌزة فً المجتمعاستطاع الو بالمثابرة والعمل الجاد  

بالتحاقه بدأ حٌاته العلمٌة 

ثم التحق  بكتاب قرٌته

باالزهر لٌتم تعلٌمه ثم 

انتسب الً الجامعة 

المصرٌة حتً حصل 

    الدكتوراهدرجة علً 

ثم عٌن استاذا للتارٌخ فً 

1919جامعة القاهرة   

خًلل مسٌرته المهنٌة 

ألؾ العدٌد من المإلفات 

الذي  منها كتاب اًلٌام

وتناول  1929نشره عام 

بإبداع  سٌرته الذاتٌةفٌه 

وزٌر ثم تولً منصب 

خًلل عامً  المعارف

1952و  1951 اقر مجانٌة التعلٌم التً بدونها لم ٌكن باستطاعة اطفال مصر  

  التعلٌم كالماء والهواءالحصول علً التعلٌم النه كان ٌري 

 أثبت عزمه واصرارهبعد تخطٌه لعدٌد من الصعوبات خًلل حٌاته 

ًل اعلً للكثٌرٌنوأصبح مث  

حصل الدكتور طه حسٌن أثناء مسٌرته االدبٌة علً العدٌد من 

عدة مرات لجائزة نوبلالجوائز واألوسمة ورشح   

حٌث خسر االدب العربً أحد أهم أعمدته 1973عام  توفً طه حسٌن  



 

 أولترم  –الرابع االبتدائي  -  50005111100مس أماني مجدي  123

 

 " طه حسٌن "  تدرٌبات علً درس شخصٌات مصرٌة مإثرة

 ضع دائرة حول اإلجابة الصحٌحة

حسٌن كتاب.................ألؾ الدكتور طه  -1  

الذكرٌات -ب     االٌام                                       -أ  

الحٌاة -د                                  الدراسات   -جـ  

لقب الدكتور طه حسٌن بلقب................. -2  

لعربًعمٌد االدب ا -ب كبٌر االدب العربً                           -أ  

المكافح -د       مإلؾ االدب العربً                  -جـ  

رشح الدكتور طه حسٌن عدة مرات لجائزة............... -3  

الذهبٌة -ب     النٌل                                       -أ  

الدولة -د                                       نوبل   -جـ  

محافظة...............ولد طه حسٌن فً  -4  

الؽربٌة -ب     االسكندرٌة                               -أ  

المنٌا -د                                    القاهرة   -جـ  

بعد أن بدأ طه حسٌن حٌاته العلمٌة بالكتاب فً قرٌته التحق بـ............. -5  

مدرسة ابتدائٌة -ب     جامعة االسكندرٌة                       -أ  

جامعة القاهرة -د                          االزهر الشرٌؾ   -جـ  

م1952و  1951تولً طه حسٌن منصب وزٌر................ عامً  -6  

المعارؾ -ب     الحربٌة                                   -أ  

الصح -د                                   الداخلٌة   -جـ  
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 شخصٌات مصرٌة مإثرة

 " محمد طلعت باشا حرب "

مفكر واقتصادي من اعًلم االقتصاد فً العصر  , محمد طلعت حرب

" أبو اًلقتصاد المصريالحدٌث فً مصر ولقب بـ "   

1867فً القاهرة عام  حً الجمالٌةولد محمد طلعت حرب فً   

احب بلده مصر كثٌرا 

وأسهم فً تطوره 

وكان ٌعرؾ  اًلقتصادي

قٌمة ادخار المال وأهمٌة 

الدور الذي تلعبه البنوك 

 فً التنمٌة االقتصادٌة

أولً كان ٌري أن " 

خطوات التحرر من 

اًلستعمار هً تحرٌر 

اًلقتصاد المصري من 

" لذلك  التبعٌة اًلجنبٌة

 أسس بنك مصر

وكتب عدة مإلفات  كاتبا بارعاكان طلعت حرب أٌضا فً بداٌة حٌاته 

قضاٌا مصر والعالم اًلسالمًناقشت   

وكان هذا البنك ملكا للمصرٌٌن وٌدار بعقول مصرٌة  أسس بنك مصر

 واستخدمت اللؽة العربٌة فً كل أنظمته ووسائل التواصل فٌه

العدٌد من  الشركات العمًلقة بمساعدة هذا البنك وحملت اسم مصر مثل  تم تؤسٌس

" ستودٌو مصر –مصر للتؤمٌن  –مصر للطٌران  –مصر للغزل والنسٌج "    

قًلدة النٌل العظمً نظٌر خدماته التً قدمها لمصر وبعد وفاته منح  1941توفً عام 

 وأطلق اسمه علً احد الشوارع التً تقع فً وسط القاهرة
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 تدرٌبات علً درس شخصٌات مصرٌة مإثرة " محمد طلعت حرب "

 ضع دائرة حول اإلجابة الصحٌحة

.................أطلق اسم محمد طلعت حرب علً احد الشوارع فً مدٌنة -1  

االسكندرٌة -ب     القاهرة                                       -أ  

اسٌوط -د                                          المنٌا   -جـ  

.................محمد طلعت حرب بنكأسس  -2  

العرب -ب القاهرة                                           -أ  

افرٌقٌا -د       مصر                                     -جـ  

أسس محمد طلعت حرب شركة................. -3  

ر للطٌرانمص -ب     مصر للتؤمٌن                                -أ  

جمٌع ماسبق -د                                ستودٌو مصر   -جـ  

...............حًفً  محمد طلعت حربولد  -4  

الجمالٌة -ب     شبرا                                      -أ  

االسكندرٌة -د                                     القلعة   -جـ  

حرب بـ...............لقب محمد طلعت  -5  

عمٌد االقتصاد المصري -ب ابو االقتصاد المصري                      -أ  

كبٌر االقتصاد المصري -د                      عمٌد االدب العربً   -جـ  

تم استخدام اللؽة..................فً انظمة ووسائل التواصل ببنك مصر -6  

االنجلٌزٌة -ب                      العربٌة                  -أ  

الفرنسٌة -د                                   االلمانٌة   -جـ  
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 المهام اًلدائٌة ) توقعات اًلرصاد الجوٌة (

............................اًلسم :......................                                                  الفصل :   

 اقرأ التوقعات التالٌة لهٌئة االرصاد الجوٌة عن حالة الطقس ثم اجب : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حدد عناصر الطقس التى وردت بالفقرة  -1  

.....................................................................................................................  

سجل االداة التى تستخدم لقٌاس كل عنصر من عناصر الطقس الواردة بالفقرة :  -2  

فى رأٌك لماذا من الضرورى متابعة اخبار الطقس ٌومٌآ ؟ -3  

.........................................................................................................................
........................................................................................................................ 

 العنصر االداة
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 المهام اًلدائٌة ) محافظتى (

 اًلسم :......................                                                  الفصل : ............................

 امامك خرٌطة لمحافظات مصر الحظها جٌدآ ثم نفذ المهمة التالٌة : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

على االقل ( 2لون محافظتك واكتب اسماء المحافظات التى تحدها )  -1  

...................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

د البٌئة التى تقع فٌها محافظتك .حد -2  

...................................................................................................................... 

حدد مشكلة بٌئٌة تعانى منها محافظتك  -3  

...................................................................................................................... 

اقترح حلول لهذه المشكلة ) ٌكتفى بمقترح واحد ( -4  

.......................................................................................................................
....................................................................................................................... 
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 المهام اًلدائٌة ) مصادر المعلومات (

الفصل : ............................          اًلسم :......................                                          

اوضحت المعلمة للتًلمٌذ ان االهرامات تعد من اجمل المعالم السٌاحٌة فى مصر وتوجد  فى منطقة الجٌزة 
مترآ ، وقال  138، وان الهرم االكبر ٌسمى هرم خوفو ، وٌتمٌز بضخامة حجمه ، وٌبلػ ارتفاعه الحالى 

ات منطقة جذابة ، وقالت مرٌم ان لدى والدها عدٌد من الكتب والموسوعات عن خالد ان منطقة االهرام
منطقة االهرامات ، كلفت المعلمة التًلمٌذ بؤجراء بحث عن االهرامات ووجهتهم الستخدام بنك المعرفة 

ة المصرى وموقع وزارة السٌاحة واالثار المصرٌة لجمع المعلومات عنها ، وقال احمد  ٌمكننى زٌارة منطق
 االهرامات اللتقاط بعض الصور واالستعانة بها فى البحث .

استخرج من الفقرة السابقة مصدر اولى ومصدر ثانوى ٌمكن الرجوع الٌهما عند اجراء بحث عن  -1
 اًلهرامات وسجلهما فى الجدول التالى :

 مصدر اولى مصدر ثانوى

  

استخرج  من الفقرة السابقة ما ٌلى :  -2  

.................................................................................................................رأى   

 حقٌقة ...............................................................................................................

 

ن ادناه ٌعد مصدر للمعلومات عن اهرامات الجٌزة ؟ ) برر اجابتك ( فى راٌك اى من الشكلٌ -3  

 
 

 

 

 

.........................................................................................................

......................................................................................................... 

1 2 
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 المهام اًلدائٌة ) علم بالدى (

:......................                                                  الفصل : ............................اًلسم   

 ٌعد علم مصر رمزآ للدولة : الحظه جٌدآ ثم نفذ المهمة التالٌة :

لون علم مصر بااللوان الصحٌحة  -1  

 

 

 

 

 

 

 

 

  اكتب جملة تعبر بها عن احترامك لعلم بلدك -2

......................................................................................................... 

تخٌل انه طلب منك تصمٌم شعارآ لمدرستك ترفعه فى المسابقات بٌن المدارس ، حدد لون  -3

 ورمز تستخدمها فى رسم شعار مدرستك مبررآ اختٌارك .

......................................................................................اللون ............  

 سبب االختٌار ........................................................................................

................................................................................................الرمز   

 سبب االختٌار ........................................................................................

 


